
ROZDZIAŁ 2 

Było 

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez 

internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie 

Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług 

Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 

Jest 

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu 

przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych 

poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o 

świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń stron. 

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać 

następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania 

umowy: 

1) nazwisko i imiona Klienta; 

2) stały adres zamieszkania; 

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 

4) adresy poczty elektronicznej Klienta; 

5) numer telefonu; 

6) ………………. 

9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i 

preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług 

świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia 

usługi drogą elektroniczną. 

ROZDZIAŁ 3 

Dodanie punktu 6 

6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu 

wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) firmie hostingowej, 

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu, 

3) dostawcy usług internetowych, 

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, 

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych, 

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, 

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną. 



ROZDZIAŁ 5 PARAGRAF 3 PŁATNOŚCI 

Dodanie punktu 6 

6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest […] z siedzibą w […], adres: […], 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] pod numerem KRS 

[…],NIP: […], o kapitale zakładowym w wysokości […] złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja 

płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług 

płatniczych pod numerem […]. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych 

sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

/UWAGA – powyżej należy wpisać dane Twojego operatora płatności np: PAYU, TPay, przelewy24, pod 

warunkiem, że operator jest nadzorowany przez KNF, jeśli nie jest – nie rekomendujemy korzystania z 

usług takiej firmy – może być to bardzo ryzykowne/ 

 data aktualizacji 27.11.2019r. 

 


