
Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.calmnestmedytacje.pl dostępny pod adresem internetowym
www.calmnestmedytacje.pl prowadzony jest przez prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Mindfulness Warszawa Monika Kużelewska-Turczynowicz,
ul. Królowej Aldony 6 lok. 2, 03-928 Warszawa; NIP 5421965996.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2
Definicja

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Mindfulness Warszawa Monika Kużelewska-Turczynowicz, ul. Królowej Aldony 6 lok. 2,
03-928 Warszawa; NIP 5421965996.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.calmnestmedytacje.pl.
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

http://www.calmnestmedytacje.pl


§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Królowej Aldony 6 lok. 2, 03-928 Warszawa.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@calmnestmedytacje.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 696007721
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach

9-15.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączoną obsługę plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wartości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cen
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.



8. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 6
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą
elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie,
prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe
jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również
na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi
wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach
lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i
przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji
widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając
stosowne żądanie do Sprzedawcy.

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są
natomiast umowy sprzedaży.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 7
Składanie zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient
powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do
bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu
płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres
e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedawcą może
zostać zawarta umowa określonego rodzaju - w przypadku produktów fizycznych -
umowa sprzedaży.



4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji,
gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione
wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie
poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich
okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku
braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z klientem,
Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 4
powyżej.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatności elektroniczne PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6 47 300,00 zł, opłaconym
w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru
Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
platformę płatniczą Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez
Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.

3. Termin realizacji i wykorzystania zakupionych Produktów albo określony jest w opisie
Produktu, albo ustalany przez Sprzedawcę bezpośrednio z Klientem.

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10



Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcyfabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadc
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia
od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed
upływem tego terminu.

b) W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

c) Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się

za niezawartą;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
niego płatności;

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
dla niego z żadnymi kosztami;

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowody jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e) Klient powinien odesłać Produkt pobrany za pośrednictwem urządzeń
elektronicznych w taki sam sposób, w jaki otrzymał Produkt w terminie 14 dni
od zgłoszenia odstąpienia od sprzedaży.

d) Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Klientowi w odniesieniu do Umowy:

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprezenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

g) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
Umowy.

§ 11
Odpowiedzialność za wady



1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o

tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego
środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Jeśli nie
zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12
Prawo własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty
elektroniczne oraz materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład
produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie
przysługują Sprzedawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1
powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym



1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu cywilnego,
b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) Ustawy o prawach konsumenta,
d) Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin voucherów

§ 1
Warunki ogólne

1. Wydawcą Vouchera Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma
Mindfulness Warszawa Monika Kużelewska-Turczynowicz, ul. Królowej Aldony 6 lok. 2,
03-928 Warszawa; NIP 5421965996, prowadząca Sklep internetowy pod adresem
www.calmnestmedytacje.pl.



2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania
płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez
Użytkownika.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie
równej wartości nominalnej zakupionego Vouchera.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w Sklepie
internetowym Wydawcy.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części
oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

6. Okres ważności Vouchera Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego
sprzedaży.

7. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w
treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera
Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec
Wydawcy z roszczenia w tym zakresie.

§ 2
Realizacja Vouchera Podarunkowego

1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na
dokumencie Vouchera Podarunkowego na towary z oferty w Sklepie internetowym
Wydawcy.

2. Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w
systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można
skorzystać z niego tylko jeden raz.

3. Aby wykorzystać Voucher należy zwrócić się do Wydawcy Vouchera w celu
umówienia szkolenia, a tym samym wykorzystania Vouchera.

4. Vouchery Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości,
bądź w wartości wyższej niż wartość bonu.

5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego Wydawca
nie zwraca różnicy.

6. Zabrania się odsprzedawania Voucherów Podarunkowych osobom trzecim.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Kupujący Voucher Podarunkowy, jak również posiadacz Vouchera Podarunkowego
oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w
całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Vouchera Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Voucher, jak
również jego posiadacz, akceptują warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.




