REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ NINTUS.PL
§1 Informacje ogólne
1. Sklep Nintuś (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Włodzimierz Czuj, oraz Dariusz Krucki
z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 13 81-323, NIP 586-10-21-124.
2. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23
kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny.
3. Do korzystania ze strony internetowej nintus.pl, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w celu otrzymywania powiadomień drogą
mailową.
4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze strony internetowej nintus.pl zgodnie z
jej przeznaczeniem.
5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej nintus.pl, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej nintus.pl lub jego elementy
techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie strony internetowej nintus.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w
szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych nintus.pl jakiejkolwiek
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w
terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są
na dotychczasowych zasadach.
7. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy
powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks Postępowania
Cywilnego.
8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i
mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
§2. Zawartość stron
1. Zawartość strony www.nintus.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, jest to jedynie
prezentacja towaru.
2. Zdjęcia wystawione na stronie www.nintus.pl są zdjęciami poglądowymi. Zdjęcia szczegółowe
produktów możemy wysyłać na drogą emailową.
3. Firma Nintuś nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w
jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści. Firma Nintuś może w każdej chwili
zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczoną przez użytkowników w jej witrynie.

4. Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami
handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako
dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na
używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
Nintuś lub osób trzecich, do których one należą.
§3 Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim
jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Stronami.
2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które
Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych.
3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie.
4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu,
aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
5.Firma zbierająca dane: Nintuś Sp. cywilna Włodzimierz Czuj, Dariusz Krucki ul. Morska 13 81-323
Gdynia, Polska jest zarejestrowana w GIODO.
§4 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności
przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują
się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły
rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Sprzedawcy.
3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu
internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

