Regulamin Sklepu Internetowego - sklep.soundclub.pl
Treść obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
sklep.soundclub.pl. Sklep prowadzi SoundClub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Skrzetuskiego 42, 02-726 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299570, NIP 525-24-17-771, REGON:
141311676, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: sklep@soundclub.pl,
b. pod numerem telefonu: 22 586 3270,
c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://sklep.soundclub.pl/contactpol.html.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://sklep.soundclub.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.
By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która
dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług
dostępnych w Sklepie Internetowym;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
cywilnego z wyłączeniem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej;
7. Regulamin – niniejszy dokument;
8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny
przy każdym z prezentowanych produktów;
9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych
wymagań technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej,
Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi
do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z
bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu
rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o
świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana
jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania
usunięcia Konta.
3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie
wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa
Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub
aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z
subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści
wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.
Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w
szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności
przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o
Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą dodania opinii.
6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie
mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub
stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane
na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z
tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr
24 poz. 83).
8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.
9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie
Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.
4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na
stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy
przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej
wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca
prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie
Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta
zostaje Umowa sprzedaży.
5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez
przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach
wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
a. podać Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie
internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności
podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
6. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub
poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia,
które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami,
w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta,
h. Regulaminu,
i. że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
j. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta(w odpowiedzi na
potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości
elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje
treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść
Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, w wyniku zamówienia złożonego telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez
Klienta adres.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT
obejmującą dostarczane Towary.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, angielskim, według wyboru
Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest
realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. za pośrednictwem operatora pocztowego,
c. dostarczone do Paczkomatu,
d. transport własny Sprzedawcy,
e. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o
liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o
wysokości opłat za dostawę Towaru.
4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt.
VII ppkt. 2.
5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla
całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w Euro według wyboru Klienta i
zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu
środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
(w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany
zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu

Zamówienia);
d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
Zamówienia);
e. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia,
jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od banku lub agenta rozliczeniowego płatności
za zamówiony Towar).
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim
jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności
przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z
wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491
Kodeksu Cywilnego.
VIII. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego
1. Sprzedawca odbiera nieodpłatnie od Klienta sprzęt elektryczny lub elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i
pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym.
2. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu internetowego informacje o punktach
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.
IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w terminie:
a. 14 dni dla wszystkich towarów,
b. 60 dni dla towarów oznaczonych opisem „Gwarancja Satysfakcji – zwrot do 60 dni!”.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin określony w ust.1 liczy się od dnia:
a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy,
jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w
posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności
rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
b. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła
przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej
partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych
partiami lub w części,
c. zawarcia umowy w przypadku Umowy o świadczenie Usług.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo

inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
f. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony
Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym
sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
ponieść ten koszt.
X. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za
wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do
Klienta będącego Przedsiębiorcą rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres SoundClub sp. z o.o.,
Skrzetuskiego 42, 02-726 Warszawa, na adres poczty elektronicznej:
sklep@soundclub.pl, numer telefonu 22 586 3270 lub przy użyciu formularza
kontaktowego.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany
Towar. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SoundClub sp. z
o.o., Skrzetuskiego 42, 02-726 Warszawa, na adres poczty elektronicznej:
sklep@soundclub.pl, numer telefonu 22 586 3270 lub przy użyciu formularza
kontaktowego.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do
jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania
przez Klienta.
XII. Gwarancje
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie
Towaru na stronach internetowych Sklepu.
XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIV. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych
osobowych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu
możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Klienta.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
założenia Konta, korzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz obsługi i realizacji
Zamówienia. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania przez
Klienta ze Sklepu Internetowego, Konta, Usług a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest
uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie
ona cofnięta.
3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu również
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
XV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu

Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z
nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także
prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany
poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie
zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo
poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty
elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich
ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty
poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji
nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. Poprzednio obowiązujące regulaminy
dostępne pod adresem:
https://sklep.soundclub.pl/data/include/cms/regulaminowe/Regulamin_do_20180524.pdf
https://sklep.soundclub.pl/data/include/cms/regulaminowe/Regulamin_od_20180525_do
_20190609.pdf
https://sklep.soundclub.pl/data/include/cms/regulaminowe/Regulamin_od_20190610_do
_20201231.pdf
Załączniki:
Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2. Polityka prywatności

Załącznik nr 1.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
SoundClub sp. z o.o.
Skrzetuskiego 42
02-726 Warszawa
email: sklep@soundclub.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):
- Adres Konsumenta(-ów):

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

- Data:

Załącznik nr 2.
Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.soundclub.pl
Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym
https://sklep.soundclub.pl (dalej jako "Sklep Internetowy").
Administratorem Sklepu Internetowego jest SoundClub sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Skrzetuskiego 42, 02-726 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299570, NIP 525-24-17771, REGON: 141311676, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł.
Dane osobowe
1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu
Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach
połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami
oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z
którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) w celu realizacji
zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu również
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie
Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich
modyfikacji.
6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o
produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o
organizowanych konkursach, promocjach. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę
na przesyłanie newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na
czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia
jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera na adres: sklep@soundclub.pl lub wypisania
się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi
Newsletter.
7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom
trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia,
realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
a. Operatorowi DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274
Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, o kapitale zakładowym
228.604.000,00 złotych, posiadającym NIP:526-02-04-110, będącym pomiotem

świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo
pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
b. Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2,
02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym
21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem
świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo
pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
c. Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków)
jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym
11.558.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 6793087624, będącym
pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012
roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do
zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
d. Operatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym,
posiadającym NIP: 781-173-38-52, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U.
2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
płatności przez DialCom24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu.
e. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000347935, o kapitale zakładowym 4.500.000 złotych w całości opłaconym,
posiadającym NIP: 779-236-98-87, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U.
2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
płatności przez PayPro, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
f. Operatorowi IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (al. Piastów, 70-064 Szczecin), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000325245, posiadająca numer NIP 8522470967 oraz
numer REGON 32014770600000, będącą podmiotem świadczącym usługi płatnicze oraz
prowadzącą platformę Sklepu Internetowego. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych
do zrealizowania płatności oraz prowadzenia platformy Sklepu, a w szczególności: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
g. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A.,
(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z siedzibą w
Luksemburgu (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) dysponująca ważną licencją
jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze
finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi
luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillancedu Secteur Financier
(Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do
zrealizowania płatności przez PayPal, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu.
h. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000305178, o kapitale zakładowym 727. 074. 630, 00 złotych w całości opłaconym,
posiadającym NIP: 1070010731, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych
(Dz.U.2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu.
i. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 168 696 052 zł.
j. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości
520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, jeżeli Klient dokonał
wyboru płatności poprzez system płatności e-Raty Santander Consumer Finanse.
k. Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18,
rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za
numerem R.C.S. Paris B 327 511 036 (1983B05516), o kapitale zakładowym
wynoszącym 575 000 003,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219686, NIP 10700-01-152.
l. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt
Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP:
6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 649.000.000,00 zł (słownie:
sześćset czterdzieści dziewięć milionów złotych) opłaconym w całości, jeżeli Klient
dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Raty Credit Agricole.
m. Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c
wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy,
pod numerem 32735, posiadająca NIP UE: DE 812 947 877, w celu zbadania opinii o
poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną
kupującego. Dane są przekazywane za uprzednią świadomą zgodą klienta wyrażoną w
toku procesu zakupowego.
n. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP
779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie
zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem
Ochrony Kupujących. Dane są przekazywane za uprzednią świadomą zgodą klienta
wyrażoną w toku procesu zakupowego.
o. Opineo sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-333) ul. Powstańców Śląskich 2-4
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466 13 w celu zamieszczenia opinii
o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego
zakupu. Dane są przekazywane za uprzednią świadomą zgodą klienta wyrażoną w toku
procesu zakupowego.
Polityka cookies sklepu internetowego sklep.soundclub.pl

1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki
"cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu
końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma
na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować
Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają
nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz
przypisaną wartość.
3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i
pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu
Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu
Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
a. konfiguracji Sklepu Internetowego;
b. prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego
solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj
Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod
następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu
Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których
administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google
jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
d. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense,
którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności
Google jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
e. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego
plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka
ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
f. analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im
treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za
pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google
Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod
następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
g. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego
Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest
dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
h. Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c

wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy,
pod numerem 32735, posiadająca NIP UE: DE 812 947 877, w celu zbadania opinii o
poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną
kupującego;
i. prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu
internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem:
http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies;
j. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem
jest Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polityka cookies dostępna jest pod
następującym linkiem: http://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach;
k. popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod
adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka
ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;
5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby
poznać zasady korzystania z plików "cookies".
6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze
Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce
nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
"cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
"cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za
pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na
urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
"cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone,
i. Blackberry.
10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

