Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w hurtowni internetowym z torebkami
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem borsetorebki.pl prowadzonego przez „BORSE”
Damian Bednarkiewicz ul. Orzechowa 16, Pabianice.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonu: 795 764 677 lub
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: KONTAKT@BORSETOREBKI.PL
1) Informacje ogólne
Ceny towaru dostępnego na stronie borsetorebki.pl są widoczne po zalogowaniu po wypełnieniu
formularza.
 Hurtownia internetowa borsetorebki.pl umożliwia Państwu składanie zapytań o dostępność
produktu w formie zamówienia. Produkty które są dostępne w sprzedaży zostaną wysłane.
W przypadku braku dostępnego towaru zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub
mailowo.
 Nasza
hurtownia nie oferuje opcji „Kupuje”. Towar po złożeniu zamówienia będzie
kompletowany i wysłany firmą lub będzie do odbioru w naszej hurtowni stacjonarnej
znajdującej się w C.H Ptak Ul Rzemieślnicza 35 Hala G Ul 6 BOX 7
 Hurtownia internetowa borsetorebki.pl prowadzi sprzedaż hurtową . Klientem sklepu
borsetorebki.pl może być wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą.
 Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.
 Ceny w na naszej stronie internetowej są cenami netto

2) Rejestracja
 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 Warunkiem rejestracji jest uzupełnienie wszystkich danych w wymaganych polach.
 Niekompletne lub niepoprawne uzupełnienie danych uniemożliwi rejestracje w hurtowni
internetowej.
 Po pomyślnej rejestracji do klienta zostanie wysłany mail z informacją (hasłem)
umożliwiającym zalogowania się i wgląd do cen produktów oraz zakupów.

3) Zapytania i Zamówienia
 Zamówienia mogą obejmować wszystkie produkty dostępne w bieżącej ofercie
 Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza
zamówienia.
 Hurtownia borsetorebki.pl przyjmuje zamówienia hurtowe ,czyli 5 sztuk o wartości nie
mniejszej niż 300 zł netto.
 Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę.

 Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia czas ten może się wydłużyć w przypadku płatności
przelewem w tym przypadku towar zostanie wysłany po otrzymaniu gotówki.
 Zapytania o dostępność danego towaru można składać w następujący sposób:
 poprzez zarejestrowanie się na stronie Internetowej Hurtowni i złożenie zamówienia,
 poprzez pocztę elektroniczną „email” (KONTAKT@BORSETOREBKI.PL) lub prosto z
formularza dostępnego na stronie
 telefonicznie
 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
 Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 13.00 będą rozpatrywane jeszcze tego samego
dnia i w ramach możliwości dostarczone w dniu kolejnym. Konieczność korekty zamówienia
może wydłużyć czas przygotowania zamówienia do wysyłki.
 Zamówienia złożone po godzinie 13.00, w weekendy, święta będą rozpatrywane/
weryfikowane następnego dnia roboczego.
 Każde złożone zamówienie jest weryfikowane przez pracownika hurtowni w celu
potwierdzenia dostępności produktów na hali. O zakończonej weryfikacji poinformujemy
Państwa. Dopiero po potwierdzeniu dostępności produktów prosimy przesyłać płatności
przelewem.

4)Zwroty towarów
 Zakupiony towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z uzgodnionym
zamówieniem Użytkownika.
 Hurtownia nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego przez Klienta w sytuacji
odstąpienia przez kupującego od umowy.
 Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 W celu skutecznego złożenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest do wypełnienia w Panelu
klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

6) Płatności i wysyłka
Klienta ma do wyboru kilka form płatności

 gotówką (wysyłka kurierska za pobraniem)
 przelewem na konto hurtowni (po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem hurtowni)
o
o

Nr konta 26 1140 2004 0000 3102 7670 4859
Numer IBAN PL 26 1140 2004 0000 3102 7670 4859

7) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Borse Damian Bednarkiewicz ul.Orzechowa
16, Pabianice.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z pracownikiem firmy pod adresem
e-mail [borsebags@wp.pl].

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 w celu kierowania do Pani/Pana przez Firme treści informacyjnych i marketingowych w
sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy BORSE (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
uzasadniony interes firmy BORSEpolega na przesyłaniu do Pani/Pana treści informacyjnych i
marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą
oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
 dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie BORSE na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu
rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy BORSE polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy BORSE(art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:





dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
operatorzy pocztowi i kurierzy,
operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
 Firma będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich tylko w celu
realizacji zamówień zagranicznych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów
sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z
umów sprzedaży,
 - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług
drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę
treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana
rzecz usług drogą elektroniczną
 w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu
przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów
dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres
(borse.bags@wp.pl)
 Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
 Prawo do zapomnienia - Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych
bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści,
które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego
twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.
 Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych,
przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług
drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości
świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
 Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

