
Polityka prywatności sklepu internetowego Cukierni Staropolska
§ 1

Informacje ogólne
1. Sklep  internetowy  Cukiernia  Staropolska,  dostępny  pod  adresem  internetowym

www.cukierniastaropolska.pl  prowadzony  jest  przez  Staropolska  sp.  z  o.  o.,  wpisaną  do  KRS  nr
0000941642, NIP 9671452107

2. Adres Sprzedawcy: Staropolska sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz.
3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@cukierniastaropolska.pl
4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 52 32 05 400
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w

niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7:00 do 15:00.

§ 2
Polityka cookies

1. Sprzedawca  dokłada  starań,  aby  korzystanie  ze  Sklepu  było  możliwe  dla  możliwie  wszystkich
urządzeń końcowych i przeglądarek. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze
Sklepu  to przeglądarka internetowa w wersji  co najmniej  Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub
FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 

2. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne są ponadto:
a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
b) włączona obsługa plików cookies,

3. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie oraz gromadzi w ten sposób informacje dotyczące korzystania
przez Klientów. Informacje są gromadzone w celu:
a) zapamiętania danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych;
b) utrzymania sesji Klienta,
c) tworzenia statystyk wejść na stronę Sklepu;
d) stałego dostosowywania witryny Sklepu do preferencji Klientów.

4. Strona internetowa Sklepu może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji
takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL
strony,  czas  załadowania  strony,  rodzaj  przeglądarki,  jak  również  informacje  zawarte  w cookies.
Gromadzenie  wskazanych  informacji  ma na celu  ocenę  efektywności  reklam zamieszczanych  na
stronie Sklepu. 

5. Zamawiający może  w każdej  chwili  samodzielnie  zmienić  ustawienia dotyczące  plików cookies  -
określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia
- za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie
wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Sklepie w celu prowadzenia przez Klienta
działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

7. Zabronione  jest  korzystanie  przez  Klienta  ze  strony  internetowej  Sklepu  w  sposób  naruszający
przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy, a
w szczególności zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.

8. Usługodawca oświadcza,  iż  publiczny charakter sieci  Internet  i  korzystanie  z  usług  świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i  modyfikowania danych Klientów
przez  osoby nieuprawnione,  dlatego  Klienci  powinni  stosować  właściwe  środki  techniczne,  które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

9. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie
jakichkolwiek loginów lub haseł.

Staropolska sp. z o. o.
  
NIP: 9671452107

ul. Grunwaldzka 207-209
85-451 Bydgoszcz
Poland

sprzedaz@cukierniastaropolska.pl
www.cukierniastaropolska.pl  
tel. +48 52 320 54 02

http://www.cukierniastaropolska.pl/
mailto:biuro@cukierniastaropolska.pl


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
                                                                                                                   

 Miejscowość, data ................................... .

........................................................ 

........................................................ 

......................................................... 
      Imię i nazwisko, adres 
      Konsumenta(-ów) 

Firma i adres przedsiębiorcy 
 
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) ..................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu
od umowy sprzedaży  następujących produktów: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): ........................................................................................ 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**  :................................................................. 
.
Posiadacz rachunku: .....................................................................................................................

…………………………………………………
podpis (-y)  Konsumenta(-ów)

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany 
w wersji papierowej) 

(*)Niepotrzebne skreślić 
(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty
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