
REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROWADZONEJ ZA POŚREDNICTWEM
STRONY INTERNETOWEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  postępowania  oraz  prawa i  obowiązki  uczestników
transakcji zawieranych za pośrednictwem strony internetowej : www.bep-sa.pl, należącej
do Biomass Energy Project S.A.,  ul.  Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz  NIP: 5542907667,
REGON:  340919180,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
390977,  o  kapitale  zakładowym   1687500,00  zł  w  całości  opłaconym  (zwanej  dalej:
„Sprzedającym”).

2. Oferta sprzedaży obejmuje sadzonki : 
-  drzew Tlenowych  (Paulowni,  w  postaci  sadzonki  korzeniowej,  o  minimalnej  średnicy
wynoszącej 1,1 cm i długości od 15 do 30 cm) 
- jagód goji 
-drzew jabłoni 
dystrybuowane przez Sprzedającego.

3. Korzystanie  ze  strony  internetowej  w  celu  zakupu  Towaru  jest  możliwe  przy  pomocy
sprzętu komputerowego z  zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu,
poprzez przeglądarki  internetowe w wersjach minimum: Internet  Explorer 8,  Fire Fox 5,
Google Chrome 11. 

4. Kupującym może być dowolna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych (dalej
Kupujący),

5. Dane kontaktowe Sprzedającego : Biomass Energy Project S.A. Obsługa klienta: W dni
powszednie od 9:00 do 16.00 ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz, Telefon: +48 693617707,
e-mail: ir@bep-sa.pl

6. Wszelkie  uwagi  i  pytania,  dotyczące  funkcjonowania  strony  internetowej  lub  dotyczące
realizacji składanych zamówień, powinny być kierowane drogą elektroniczną, faksem lub
telefonicznie na adres lub numer podany na stronie internetowej.

§ 2 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia.
2. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego

się na stronie internetowej www.bep-sa.pl. Uzupełniając Formularz Zamówienia, Kupujący
zobowiązany jest podać następujące dane:
a) dane osobowe: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, nr telefonu,
b) dane rozliczeniowe: imię i nazwisko, adres,
c) adres dostawy (wymagany tylko w przypadku wyboru opcji dostawy),
d) sposób  dostawy,
e) liczba kupowanych sadzonek,
f) w uwagach można podać dodatkowe ważne informacje.

3. Warunkiem  złożenia  zamówienia  a  następnie  dokonania  zakupu  jest  złożenie  w
odpowiednim miejscu na Formularzu Zamówienia oświadczenia o akceptacji  niniejszego
regulaminu dostępnego na stronie internetowej oraz Polityki Prywatności Biomass Energy
Project  S.A.  oraz  odpowiedniego do  rodzaju  wybranego  Towaru przewodnika  sadzenia
drzew  Biomass  Energy  Project  oraz  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w celu obsługi transakcji zawieranych ze Sprzedającym.

4. Klient  składający  zamówienie  może  wyrazić  zgodę  na  przesyłanie  mu  materiałów
informacyjnych i promocyjnych na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji.
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5. Sprzedający ustala różne ceny zakupu Towaru. Na ostateczną cenę składają się następujące ele-
menty:

 ilość sztuk zamówionego Towaru, 
 termin zamówienia.

6. Sprzedający publikuje aktualne ceny sadzonek Towaru na stronie internetowej www.bep-
sa.pl w punkcie „Zamówienie” w Menu głównym.

7. Na podstawie Formularza Zamówienia przekazanego Sprzedającemu przez Kupującego,
Sprzedający wystawia fakturę pro forma i przesyła Kupującemu na podany adres e-mail.
Faktura pro forma zawiera dane dostawy, liczbę zamówionego Towaru, cenę netto i brutto,
termin i sposób zapłaty oraz dane potrzebne do przelewu. Faktura pro forma nie zawiera
kosztów wysyłki.

8.  Kupujący zobowiązany jest dokonać opłaty faktury pro forma w ciągu siedmiu (7) dni, z
tym że :
a) w okresie sadzenia (od 1 kwietnia do 30 maja) Kupujący wybiera jedną z poniższych

opcji płatności:
 przelew,
 wpłata gotówki w siedzibie Sprzedającego,

b) poza  okresem  sadzenia  (1  czerwca  do  1  kwietnia)  Kupujący  wybiera  jedną  z
poniższych opcji:
 przelew –  wpłata  całej  kwoty.  W tym  przypadku  następuje  wpłata  pełnej  kwoty

zamówienia,  której  trzydzieści  pięć  (35)  procent  stanowi  zadatek.  W przypadku
odstąpienia od umowy przez Kupującego kwota wpłacona jako zadatek przysługuje
Sprzedającemu tytułem odstępnego.

 przelew – wpłata kwoty w 2 ratach. Pierwsza rata  w wysokości co najmniej 35 %,
płatna  w  terminie  siedmiu  (7)  dni,  to  wpłata  zadatku,  którą  przy  realizacji
zamówienia  zalicza się na poczet pełnej kwoty. Druga rata (pozostała należność w
wysokości  65  %),  płatna  przed  dostawą. W przypadku,  gdy  Kupujący  nie  uiści
drugiej raty bądź skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zadatek przysługuje
Sprzedającemu.

9. Sprzedający wystawia fakturę zaliczkową bądź końcową po uiszczeniu faktury pro forma.
Faktura  końcowa  wystawiana  jest  przez  Sprzedającego  w  formacie  PDF  i  przesyłana
Kupującemu na podany adres e-mail.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawartość strony internetowej Sprzedającego nie stanowi  oferty w rozumieniu ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie ozna-
cza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży. 

2. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego za-
mówieniem. 

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dokonania opłaty należności określonej na
rachunku pro forma przez Kupującego.

4. Sprzedający  zobowiązuje  się  w  ramach  zawartej  w  wyżej  wskazany  sposób  umowy
sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia Kupującego.

5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z 
kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy 
Sprzedaży następuje poprzez :
i.a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sprzedającego oraz
i.b) przesłanie Kupującemu wiadomości  e-mail,  o której  mowa w § 2 ust.7 Regulaminu

wraz treścią regulaminu.
7. Sprzedający zobowiązany jest:

a) zapewnić  Kupującemu  dokładną  ilość  zamówionego  i  opłaconego  Towaru  w
nieuszkodzonym stanie, we wcześniej ustalonym miejscu i czasie,
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b) wraz z Towarem przekazać Kupującemu Przewodnik Sadzenia,
c) odpowiedzieć  słownie  lub  pisemnie  na  pytania  dotyczące  Towaru  skierowane  do

Obsługi Klienta w ciągu 7 dni roboczych,
d) zagwarantować opisaną w § 6. opcję zakupu materiału drzewnego z uprawianych przez

kupującego sadzonek zakupionych od  Sprzedającego. 
8. Kupujący zobowiązany jest:

a) do  terminowego  regulowania  płatności  wynikających  z  faktury  proforma  przysłanej
przez Sprzedającego na podstawie Formularza Zamówienia,

b) do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny + VAT wraz z kosztami dostarczenia
Towaru oraz odbioru Towaru,

c) odebrać Towar we wcześniej ustalonym terminie i miejscu, 
d) posadzić  Towar  i  dbać  o  niego  zgodnie  z  wytycznymi  wskazanymi  w  Przewodniku

Sadzenia Drzew Biomass Energy Project. 

§ 4 ODBIÓR TOWARU

1. Kupujący  wybiera  sposób  odbioru  zamówienia  na  Formularzu  Zamówienia  spośród
poniższych opcji:
a) Odbiór osobisty:

 W  tym  przypadku  odbiór  możliwy  jest  w  punktach  odbioru  wskazanych  przez
Sprzedającego. Aby uzyskać dokładny adres punktów odbioru, należy skontaktować
się z Obsługą Klienta. Osobisty odbiór możliwy jest tylko w okresie sadzenia, po
wcześniejszym  ustaleniu  terminu  i  miejscu  oraz  po  uiszczeniu  pełnej  kwoty
zamówienia.

 Poza  okresem  sadzenia  w  przypadku  zamówionego  i  opłaconego  Towaru,
Sprzedający  zapewnia  Kupującemu  możliwość  odbioru  zamówienia  w  kolejnym
sezonie sadzenia. 

b) Dostawa:
 W tym przypadku za dodatkową opłatą Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć

Towar na wskazany przez Kupującego adres.
 Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia  opłaty za  dostawę podczas odbioru

Towaru,  w  gotówce.  Aktualne  opłaty  za  dostawę  można  znaleźć  na  naszej
stronie internetowej. Pracownicy Obsługi Klienta skontaktują się z Kupującym w
celu ustalenia dokładnej daty i adresu dostawy. Jeśli dostawa nie odbędzie się w
ustalonym  terminie  z  winy  Kupującego,  Sprzedający  za  ponowną  opłatą
zobowiązuje  się  do  kolejnej  dostawy.  W  przypadku  dokonania  zamówienia
złożonego  w  okresie  sadzenia  oraz  po  uiszczeniu  kwoty  zamówienia,
Sprzedający winien dostarczyć zamówiony Towar w ciągu kolejnych piętnastu
(15)  dni  kalendarzowych, w przypadku dokonania zamówienia poza okresem
sadzenia,  Sprzedający  winien  dostarczyć  zamówione  sadzonki  wraz  z
rozpoczęciem  okresu  sadzenia.  Opłacone  z  góry  zamówienia  mają
pierwszeństwo podczas dostawy przesyłek. 

2. Strony  potwierdzają  przekazanie  Towaru  poprzez  podpisanie  przez  obie  strony
Przewodnika  sadzenia  oraz  Protokołu  odbioru  przez  Kupującego  i  przedstawiciela
Sprzedającego.

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Towary oferowane przez Sprzedawcę ze względu na ich
właściwość mogą ulegać szybkiemu zepsuciu, wobec czego Kupującym – konsumentom nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30
maja 2014 r., o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 r., Nr poz. 827: "Prawo odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumento-
wi w odniesieniu do umów: pkt 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szyb-
kiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
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§ 6 MOŻLIWOŚĆ ODKUPU

1. Sprzedający  zapewnia  opcję  odkupu  drzew  wyciętych  i  przygotowanych  do  transportu
przez Kupującego na terenie  Polski w ilości odpowiadającej zakupionym sztukom Towaru,
potwierdzoną fakturą zakupową od Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący posiada
minimum  tysiąc  (1  000)  sztuk  drzew  zatwierdzonych  do  wycięcia  przez  specjalistę
wyznaczonego przez Sprzedającego, całkowity koszt związany z transportem lub pracami
związanymi z oporządzeniem drewna na terenie Polski  pokrywa Sprzedający. W innym
przypadku,  wszelki  koszt  związany  z  dostawą do punktu  odbioru  wyznaczonego przez
Sprzedającego, pokrywa Kupujący. 

2. Warunkiem korzystania przez Kupującego z opcji  odkupu, jest poinformowanie w formie
pisemnej  Sprzedającego  o  zamiarze  skorzystania  z  opcji  odkupu  drewna  przez
Sprzedającego  przynajmniej  na  sześćdziesiąt  (60)  dni  przed  wycinką.  Specjalista
wyznaczony  przez  Sprzedającego,  podczas  wizyty  na  miejscu  oceni  przeznaczone  do
wycięcia  drzewka  oraz  zakwalifikuje  je  do  odpowiednich  klas  jakości.  Kupujący
zobowiązany jest do uprzedniego uiszczenia opłaty za wizytę, która składa się z kosztów
dojazdu oraz stawki godzinowej specjalisty z danego kraju. Sprzedający w ciągu dziesięciu
(10) dni roboczych od dnia wizyty przygotowuje pisemną wycenę, w której ustali sposób
klasyfikacji, zawierać będzie cenę odkupu, miejsce i sposób odbioru drewna oraz sposób
przygotowania  drewna,  jak  również  określoną  przez  Sprzedającego  długość  bali
kwalifikujących się przy ścięciu do I , II lub III klasy jakości.

3. Sprzedający zapewnia opcję odkupu drewna tylko w tym przypadku, kiedy długość ściętych
bali  odpowiadać  będzie  długości  ustalonej  przy  wycenie  przez  Sprzedającego.  Jeśli
Kupujący zaakceptuje wycenę i zechce skorzystać z możliwości odkupu, zobowiązuje się
do uiszczenia kosztów związanych z udziałem specjalisty podczas wycięcia drzew, na które
składają  się  koszty  dojazdu  oraz  stawka  godzinowa  specjalisty  z  danego  kraju.
Sprzedający ustala cenę odkupu drewna na podstawie klas jakości. Sprzedający zastrzega
sobie prawo do zmiany cen na podstawie średnich cen na rynku światowym. 

4. Sprzedający ustala następujące ceny odkupu w zależności od klasy jakości:
 Cena odkupu drewna I Klasy:800 PLN netto/metr sześcienny. 
 Cena odkupu drewna II Klasy:450 PLN netto/metr sześcienny. 
 Cena odkupu drewna III Klasy:160 PLN netto/metr sześcienny.

5. Sprzedający ustala następujące kryteria klas jakości:
a) Warunki dla bali klasy I :

 średnica minimum 40cm, 
 proste, o cylindrycznym kształcie o długości min.4 m
 bez gałęzi,

b) Warunki dla bali klasy II.: 
 średnica minimum 25 cm,
 proste, o cylindrycznym kształcie i długości min 2,5 m 
 bez gałęzi, 

c) Warunki dla bali klasy III
 średnica minimum 15 cm,
 o cylindrycznym kształcie i długości 2 m.

§ 7 REKLAMACJA PRZY ODBIORZE

Kupujący ma prawo do reklamacji  w sytuacji,  gdy w chwili  przekazania Towaru pojawią  się
zastrzeżenia  co do  ilości  i/lub  jakości  zamówienia.  Kupujący  jest  zobowiązany  do  spisania
reklamacji w Protokole odbioru. Reklamacje złożone przez Kupującego w późniejszym terminie
nie są uwzględniane. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonym Towarze,
Sprzedający od razu na miejscu lub najpóźniej w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych jest
zobowiązany do uzupełnienia brakujących sadzonek.

§ 8 GWARANCJA PRZYJĘCIA
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Jeśli Kupujący zasadzi i pielęgnuje Towar zgodnie z instrukcjami wyznaczonymi w Przewodniku
sadzenia  otrzymanym  od  Sprzedającego  w  momencie  przekazania  Towaru,  Sprzedający
zapewnia  „gwarancję  przyjęcia”,  (wzejścia)  do  95%  ilości  sadzonek  zakupionych  przez
Kupującego. Kupujący może złożyć do Sprzedającego pisemne roszczenie z gwarancji,  nie
później niż w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania Towaru, korzystając z informacji
kontaktowych Sprzedającego (określonych w § 1), załączając zdjęcia reklamowanego Towaru.
Sprzedający poinformuje Kupującego o wynikach dochodzenia w formie pisemnej, nie później
niż  w  terminie  pięciu  (5)  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  reklamacji.  Jeśli  roszczenie
Kupującego zostanie zaakceptowane przez Sprzedającego, wymienione sadzonki dostarczane
będą  do  Kupującego  bezpłatnie  nie  później,  niż  w  ciągu  piętnastu  (15)  dni.  Kupujący  jest
zobowiązany  zwrócić  wadliwy  Towar  Sprzedającemu  w  momencie  przekazania  przez
Sprzedającego  nowego  Towaru.  Jeśli  roszczenie  Kupującego  zostanie  odrzucone  przez
Sprzedającego, w każdym przypadku musi on podać przyczyny swojej decyzji.

§ 9 ROZPATRYWANIE SKARG

W przypadku pytań, skarg, komentarzy ze strony Kupującego, prosimy o skontaktowanie się ze
Sprzedającym  korzystając  z  danych  z  §  1.  Przesłane  na  adres  Sprzedającego  zapytania,
komentarze i zażalenia, zostaną niezwłocznie przeanalizowane przez jego pracowników, którzy
najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni roboczych prześlą odpowiedzi na podany przez Kupującego
adres mailowy. Jeżeli przesłane zapytanie nie może być opracowane w ciągu siedmiu (7) dni
roboczych,  Sprzedający  dołoży  wszelkich  starań,  aby  w  możliwie  jak  najkrótszym  czasie
udzielić  niezbędnych  informacji.  W  przypadku  skarg  złożonych  osobiście,  Sprzedający
sporządzi protokół, w którym uwzględnione zostaną wszystkie dane niezbędne do identyfikacji.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Kupujących nie będących konsumentami.
2. Sprzedającemu przysługuje  prawo odstąpienia  od Umowy Sprzedaży  zawartej  z
Kupującym  niebędącym  konsumentem  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń
w stosunku do Sprzedającego.
3. W  wypadku  Kupujących  nie  będących  konsumentami  Sprzedający  ma  prawo
ograniczyć  dostępne  sposoby  płatności,  w tym także  wymagać dokonania  przedpłaty  w
całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz
faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z  chwilą  wydania  przez  Sprzedającego  Towaru  przewoźnikowi  przechodzą  na
Kupującego  nie  będącego  konsumentem  korzyści  i  ciężary  związane  z  Towarem  oraz
niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  Towaru.  Sprzedający  w  takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe
od  przyjęcia  go  do  przewozu  aż  do  wydania  go  Kupującemu  oraz  za  opóźnienie  w
przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący
nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie  Towaru,  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność  Sprzedającego  w  stosunku  do  Kupującego  nie  będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia,  jak  również  za  wszelkie  roszczenia  w  sumie  -  do  wysokości
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do
kwoty  jednego  tysiąca  złotych.  Sprzedający  ponosi  odpowiedzialność  w  stosunku  do
Kupującego  nie  będącego  konsumentem  tylko  za  typowe  szkody  przewidywalne  w
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momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.
8. Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedającym,  a  Kupującym  niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Kupujący  będący  konsumentem  ma  prawo  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów
rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń.  W  szczególności,  Kupujący  będący
konsumentem ma prawo:
 wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego,  o którym mowa w art.  37

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  25  września  2001  r.  w  sprawie
określenia  regulaminu  organizacji  i  działania  stałych  polubownych  sądów
konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

 wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu  między  Konsumentem  a  Sprzedawcą.  Informacje  na  temat  zasad  i  trybu
procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej,

 wystąpić  do  powiatowego  (miejskiego)  rzecznika  konsumentów  lub  organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi
Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich),  o  udzielenie
bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości  skorzystania przez Kupującego będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 12 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający - Biomass Energy Project
S.A., ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz  NIP: 5542907667, REGON: 340919180, wpisaną
do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy,  XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 390977, o kapitale zakładowym
1687500,00 zł w całości opłaconym  (zwanej dalej: „Sprzedającym”).

2. Kupujący ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych lub nieważnych
danych. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego pisemnie o
wszelkich zmianach w adresie dostawy podanym w Formularzu Zamówienia bądź wysłanym
mailowo  Obsłudze  Klienta.  W  przypadku  niedopełnienia  powyższego,  pełną
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący. 

3. Dane  osobowe  Kupującego  zbierane  przez  Administratora  za  pośrednictwem  strony
internetowej  zbierane są w celu  wystawienia  faktury  i  realizacji  zawartej  z  nim Umowy
sprzedaży.

4. Dane  osobowe  Kupującego  są  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej:
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Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych)  oraz  ustawą  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą,  a  w  szczególności  zapewnia,  że  zbierane  przez  niego  dane  są  przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne
w  stosunku  do  celów,  w  jakich  są  przetwarzane  oraz  przechowywane  w  postaci
umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do
osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Każdorazowo  cel,  zakres  oraz  odbiorcy  danych  przetwarzanych  przez  Administratora
wynika z działań podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej
Sprzedającego.  

7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących : imię i nazwisko;
adres  poczty  elektronicznej;  numer  telefonu kontaktowego;  adres  dostawy (ulica,  numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby  (jeżeli  jest  inny  niż  adres  dostawy).  W  wypadku  Kupujących  nie
będących  konsumentami  Administrator  może  przetwarzać  dodatkowo  nazwę  firmy  oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do
zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej za
pośrednictwem strony internetowej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy
danych  wskazany  jest  uprzednio  na  stronie  Sklepu  Internetowego oraz  w  Regulaminie
Sklepu Internetowego.

9. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
10. Każdej  osobie  przysługuje  prawo  do  kontroli  przetwarzania  danych,  które  jej  dotyczą,

zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia,  sprostowania danych osobowych,  czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.

11. W  przypadku  udzielenia  przez  Kupującego  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być
odwołana w każdym czasie.

12. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Kupującego w
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której
dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej  szczególną sytuację lub do (2)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

13. W  celu  realizacji  uprawnień,  o  których  mowa  powyżej  można  kontaktować  się  z
Administratorem  poprzez  przesłanie  stosownej  wiadomości  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

14. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności
Sprzedającego

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących umieszczając stosowną
informację na stronie internetowej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem
wejścia w życie zmian Regulaminu.

2. Do  Zamówień  złożonych  przed  dniem  wejścia  w  życie  zmian  Regulaminu  stosuje  się
postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu  Cywilnego  oraz  Ustawy  o  prawach  konsumenta.  Spory  powstałe  pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zostaną poddane właściwym sądom
powszechnym.
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