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§1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe 

1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem www.rezerwacje.koloniewhalniaku.pl 

2. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze sprzedawcą 

używając następujących danych kontaktowych: 

a) Adres e-mail: rezerwacje@koloniewhalniaku.pl 

b) Formularz kontaktowy na stronie www.koloniewhalniaku.pl 

3. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej i 

formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej 

4. Zasady korzystania oraz składania zamówień, zawierania umów o świadczenie usługi 

turystycznej (kolonii) oraz dokonywanie reklamacji w ramach sklepu określa niniejszy 

regulamin 

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi regulamin przed rozpoczęciem 

korzystania ze sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść regulaminu w dogodny 

dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 

6. Warunkiem zakupu kolonii (zawarcia umowy sprzedaży) jest akceptacja postanowień 

niniejszego regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie 

postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

7. Ceny podane na stronie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek 

VAT; procedura VAT marży dla biur podróży). 

8. Informacje o produktach (koloniach) podane na stronie internetowej, w szczególności ich 

opisy, parametry, ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie 

zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego  

9. W ramach korzystania ze sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze 

bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 

a) Rozsyłania i umieszczania w ramach sklepu spamu 

b) Dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w 

szczególności w ramach formularza znajdującego się na stronie 

10. Zobowiązuję się korzystających ze sklepu do: 

a) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami prawa 

b) korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania 

c) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych 

wyłącznie w celu osobistego użytku 

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając 

niepoprawnych danych osobowych. 

 

§2 Definicje 

Pojęcia używane w regulaminie oznaczają: 

1. Sprzedawca – Halniak Sp. z o.o., z siedzibą 43-470 Istebna 1310, NIP 6332000192, Regon 

0003442135, KRS 0000515276, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

http://www.rezerwacje.koloniewhalniaku.pl/
mailto:rezerwacje@koloniewhalniaku.pl
http://www.koloniewhalniaku.pl/


Sądowego przez Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, VII wydział gospodarczy KRS ??????? 

kapitał zakładowy 212500,00 zł 

2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu/strony 

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której 

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

4. Regulamin – ten Regulamin Sklepu 

5. Sklep internetowy lub sklep – możliwość zakupu kolonii dostępna pod adresem 

www.rezerwacje.koloniewhalniaku.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonywać 

zakupów określonych produktów 

6. Produkt – miejsce na koloniach w Halniaku. Produkty sprzedawane są odpłatnie 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a 

Klientem za pośrednictwem Sklepu 

8. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia 

Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta na 

warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie 

9. Formularz Zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć 

Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży 

10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez 

jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 

liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie 

11. Operator płatności – Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-

236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 

12. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca roku i innymi stosownymi przepisami prawa 

13.  Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie 

sposobów płatności internetowych 

14. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, 

zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 

poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 

urządzenia końcowego (Internet)  

15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od 

pracy 

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta 9Dz.U. z 2014 po. 827 ze zm.) dalej jako Ustawa 

17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

18. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) 

19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) 

http://www.rezerwacje.koloniewhalniaku.pl/


20. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 

 

§3 Wymagania techniczne 

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu w sposób zgodny z regulaminem i 

obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania sklepu 

internetowego  

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu (wyboru kolonii) oraz 

składania zamówień potrzebne są: 

a) Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia 

b) Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca 

pliki typu cookies np. Internet Explorer, Opera, Google Chrome 

3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail  

4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji 

lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez 

nieuprawione osoby trzecie  

5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania sklepu  

§4 Produkty dostępne w Sklepie 

1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi tylko sprzedaż kolonii dla dzieci: 

a) Kolonia dla dzieci do 16 lat – turnus 13-dniowy 

b) Moja Pierwsza Kolonia (MPK) – turnus 7-dniowy dla dzieci w wieku 6-9 lat 

2. Kupujący podczas zakupu wybiera turnus i kupuje miejsce na wybranym turnusie. 

3. Liczba dostępnych miejsc wyświetla się przy wybranym turnusie 

§5 Składanie i realizacja zamówień 

1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z odpowiedniej podstrony 

Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych 

cenach. 

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować 

kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.  

3. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: 

a) Imię i nazwisko 

b) Nr telefonu 

c) Adres e-mail 

d) Imię i nazwisko uczestnika kolonii 

e) Pesel uczestnika kolonii 

4. Aby sfinalizować zamówienie konieczna jest akceptacja regulaminu poprzez zaznaczenie 

okienka „przeczytałem/am i akceptuję regulamin sprzedaży oraz politykę prywatności” 



5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest 

nieobowiązkowe. 

6. Wyrażenie zgody na wysyłkę sms jest nieobowiązkowe. 

7. Dane obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką  

8. W trakcie składania zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „potwierdzam 

rezerwację i ureguluję płatność” Klient ma możliwość modyfikacji wpisanych wcześniej 

danych osobowych. 

9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „potwierdzam rezerwację i ureguluję płatność” ma 

świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej 

Sprzedawcy zapłaty 

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze 

Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. 

11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a 

następnie dokonuje wpłaty. 

12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany 

przez Klienta w formularzu Zamówienia 

13. Umowę Sprzedaży traktuję się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości 

e-mail, o której mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta 

w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. 

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku: 

a) Nieprawidłowego/niekompletnie wypełnionego formularza Zamówienia 

b) Niewpłacenia wymaganej zaliczki w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia 

§6 Przestrzeganie Regulaminu Kolonii 

1. Klient zawierając Umowę sprzedaży potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin 

Kolonii stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Klient zobowiązuje się do zapoznania Uczestnika Kolonii z Regulaminem Kolonii. 

 

§7 Ceny produktów i formy płatności 

1. Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają 

wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT) 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, 

wprowadzania nowych produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i 

dawania rabatów. 

3. Klient może wybrać następujące formy płatności: 

a) tradycyjny przelew bankowy 

b) szybki przelew poprzez system Przelewy24 

c) płatność kartą poprzez Przelewy24 

4. Do każdego Zamówienia wystawiony jest paragon fiskalny. Faktura imienna wystawiana 

jest na pisemne żądanie Klienta. 



§8 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie 

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, 

nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie 

prawnej stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich 

właścicielami/autorami 

2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w 

sposób sprzeczny ze wskazanymi w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i 

funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie 

pisemnej. 

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy, wyłączenie/ograniczenie 

odpowiedzialności 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi turystycznej (kolonii) objętej 

umową, bez względu na to, czy usługi mają być wykonane przez Sprzedawcę czy przez 

innych dostawców usług turystycznych.  

§10 Reklamacje 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad. 

2. Jeżeli usługa turystyczna (kolonia) nie jest wykonywana zgodnie z Umową Klient może 

zgłosić reklamację w trakcie lub w terminie do 14 dni od daty zakończenia turnusu. 

3. Reklamacja Klienta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim 

dostarczona na adres pocztowy Sprzedawcy (listem poleconym) lub na wskazany w 

niniejszym Regulaminie adres e-mail. Sprzedawca nie wymaga wypełniania formularza 

reklamacji. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, 

adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z 

reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie 

Klienta do jej uzupełnienia. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od 

otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postanowieniu (poprzez wysłanie 

wiadomości na adres e-mail lub listem poleconym na adres podany do korespondencji) 

6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji 

zgodnie z polityką prywatności 

§11 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta 

1. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed Jej rozpoczęciem. 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie 

pisemnej. 

3. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat: 



a) opłatę manipulacyjną w wysokości 400 zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie 

do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu 

b) potrącenie w wysokości 600 zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni 

przed rozpoczęciem turnusu 

c) w przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) Klient może wnioskować 

jedynie o zwrot stawki żywieniowej (35 zł/doba). Wniosek o zwrot musi zostać 

przesłany w formie pisemnej poprzez wiadomość e-mail w ciągu 10 dni od 

opuszczenia kolonii przez Uczestnika. 

§12 Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających z zawartej umowy 

1. Klient może przenieść, na osobę spełniającą warunki udziału w kolonii, wszystkie 

przysługujące mu prawa z tytułu tej umowy, jeżeli jednocześnie wskazana osoba 

przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 

2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków wobec Organizatora jest bezpłatne, jeśli 

Klient zawiadomi go o tym. 

 

§13 Dane osobowe i pliki cookies 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Halniak Sp. z o.o., z siedzibą w 43-470 

Istebna 1310, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000515276, NIP: 6332000192 REGON: 003442135, kapitał zakładowy w 

wysokości 212500,00 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

reprezentowana przez Urszulę Żądło – prezeskę Zarządu 

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzu znajdującym się w Sklepie będą 

przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do 

zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne 

dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia kolonii), a następnie do obsługi Klienta 

związanej z zawartą umową. 

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na 

następujących podstawach prawnych: 

a) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie 

internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);  



b) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach 

Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO (zgoda); 

c) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora); 

d) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 

g) kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już naszym klientem; 

h) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

i) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć 

wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes administratora);  

j) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO (zgoda); 

k) zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

l) zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez 

Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), 

m) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem 

kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora 

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora), 

n) w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach 

marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (zgoda), 

o) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do 

indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 

p) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych 

produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 



q) w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 

r) w celu obsługi fanpage pod nazwą koloniewhalniaku i na Facebooku, i wchodzenia w 

interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadniony interes administratora).  

s) w celu obsługi profilu na Instagramie pod nazwą koloniewhalniaku i wchodzenia w 

interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadniony interes administratora).  

t) w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach 

internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, You Tube 

oraz kierowania remarketingu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing 

kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę 

internetową), 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy 

oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie 

spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe 

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez 

okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z 

usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu 

6. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak na 

przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, 

dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług mailingu (newsletter) czy systemu 

płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom zaangażowanym w prace sklepu 

internetowego itp. 

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług 

np. Meta i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do 

Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na 

amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta stosują mechanizmy 

zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i 

bezpieczeństwo danych m.in. poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w 

odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ 

nadzorczy 

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a 



także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo 

do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje 

dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował 

automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolność Klienta. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z 

korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne 

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności 

środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby 

nieuprawnione. 

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych 

wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies 

zostały opisane w polityce prywatności. 

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń 

przez konsumenta 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z 

zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. 

Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: 

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy 

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

między Klientem a Sprzedawcą 

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw 

konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona 

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 

Polskich) 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej 

www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 

http://www.uokik.gov.pl/


4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy 

konsumentami przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub 

umowy o świadczenie usług 

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania 

reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych 

wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z 

postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną 

§15 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w 

języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 

przyczyn tj. np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności – w zakresie, w jakim 

te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany 

technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej 

Sprzedawcy. 

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuję się wersję Regulaminu 

obowiązującą w dniu zawarcia Umowy. 

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazało się 

niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy 

konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie się do przepisów prawa 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 

Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom 

właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

Data wprowadzenia: 21.12.2021 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 – Regulamin kolonii 

 

REGULAMIN KOLONII LETNIEJ 

KOLONIE W HALNIAKU 

 

1. Kolonista jest: 

a. uśmiechnięty, wesoły, koleżeński 

b. udziela pomocy młodszym i słabszym 

c. zaradny w każdych okolicznościach 

d. dba o dobre imię kolonii 

e. uczestnik kolonii szanuje ludzi starszych, wychowawców i innych pracowników 

placówki 

2. Kolonista ma prawo do: 

a. uczestniczenia w pracach samorządu kolonii i własnej grupy, bycia wybranym do jego 

organów i wybierania innych 

b. zgłaszania propozycji swoich pomysłów na aktywności dla całej grupy i kolonii 

c. brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa 

w programowaniu i organizacji zajęć 

d. korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętu kolonijnego 

e. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawców i kierownika 

kolonii o każdej porze 

3. Kolonista zobowiązany jest do: 

a. nieoddalania się z terenu kolonii 

b. dbania o czystość osobistą, regularnego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem, 

dezynfekowania rąk przed wejściem do pawilonów i na jadalnię 

c. dbania o porządek w pokojach i w całym otoczeniu kolonii 

d. przestrzegania rozkładu dnia 

e. przestrzegania regulaminu kolonii, regulaminu poruszania się po drogach 

i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

4. Koloniście zabrania się: 

a. palenia papierosów, w tym e-papierosów 

b. spożywania alkoholu i zażywania innych substancji odurzających  

c. stosowania przemocy fizycznej wobec siebie i innych 

5. Kolonista za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony na forum grupy i kolonii. 

6. Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów Kolonista może ponieść 

konsekwencje: upomnienie na forum grupy, informacja do Rodziców, w ostateczności 

konieczność opuszczenia kolonii 

 


