
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KORKIZFARMY 

 

Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym korkizfarmy.pl (dalej „Sklep”) 

oferującym dostęp do platformy z treściami o farmakologii za pośrednictwem Internetu. 

Właścicielem Sklepu jest opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Karola Chodkiewicza 9/4, 

31-532 Kraków, nr KRS: 0000660469, nr NIP: 6751576086 (dalej „Właściciel Sklepu”). 

Kontakt z Właścicielem Sklepu możliwy jest poprzez formularz kontaktowy pod adresem 

korkizfarmy.pl/kontakt lub listownie pod adresem: ul. Lipowa 3/217, 30-702 Kraków. Do zawarcia 

umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej 

„Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach  

sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące 

klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji. 

2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy 

sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 

3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie: 

(i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej, 

przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies; 

(ii) dostępu do sieci Internet; 

(iii) aktywnego konta e-mail. 

4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, 

pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane 

przez Właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji. 

 

§2. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu. 

2. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem 

zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja 

zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności. 

3. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. 

marketingowych, w tym w przypadku subskrypcji newslettera), jak i wszelkich innych informacji o 

Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności. 

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej 



Sklepu, w dwóch trybach: 

(i) bez rejestracji; 

(ii) z założeniem konta w Sklepie. 

W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w 

szczególności w zakresie ich ilości egzemplarzy, tytułów, a następnie przejść do „Koszyka” i 

kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji płatności. 

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych i 

ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT. 

3. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest 

równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów. Zatwierdzenie przez Klienta 

zamówienia oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami 

wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Umowa sprzedaży (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie 

przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. 

5. Właściciel Sklepu przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym 

nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

 

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA 

1. Jeśli Klient podczas składania zamówienia zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), 

rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do 

późniejszego logowania. 

2. Posiadanie Konta w Sklepie umożliwia: 

(i) dostęp do historii swoich zamówień; 

(ii) możliwość sprawdzania statusu zamówienia; 

(iii) brak konieczności wypełniania formularza swoimi danymi osobowymi przy kolejnych 

zamówieniach; 

(iv) możliwość samodzielnej edycji danych Klienta. 

3. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania 

Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację poprzez formularz kontaktowy pod adresem 

korkizfarmy.pl/kontakt. 

§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z 

uwzględnionym podatkiem VAT.  

2. Za złożone zamówienie można zapłacić: 

(i) za pomocą karty płatniczej: Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro za 

pośrednictwem platformy płatniczej: PayU; 



(ii) tzw. szybkim przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU; 

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w 

terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. 

 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Właściciel Sklepu przystąpi do 

realizacji zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty ceny. 

 

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Towarów, będących rzeczami, przysługuje 

Klientowi będącemu: 

(i) konsumentem; 

(ii) przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

2. Prawo odstąpienia Klient może wykonać bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od 

otrzymania Towaru. 

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w w/w terminie 

oświadczenie: 

(i) w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy pod adresem korkizfarmy.pl/kontakt 

(ii) lub listownie pod adresem: ul. Lipowa 3/217, 30-702 Kraków. 

4. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na 

rzecz Klienta zwrotu: 

(i) ceny Towaru; 

6. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

 

§ 9. REKLAMACJE 

1. W Sklepie mogą być również oferowane treści cyfrowe, tj. publikacje w formie kursu online (dalej 

„Kurs”). 

2. W przypadku ujawnienia się wad w Kursach udostępnianych za pośrednictwem Platformy 

szkoleniowej lub problemów związanych z płatnością realizowaną za pośrednictwem systemu 

PayU.pl,  Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pisemnie poprzez 

formularz kontaktowy pod adresem korkizfarmy.pl/kontakt. 



3. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług 

świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

4. Reklamacja Klienta winna zawierać jego imię, e-mail, nazwę Kursu, którego reklamacja dotyczy, 

opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta 

wobec Usługodawcy. 

5. Po ujawnieniu wady Kursu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.  

6. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w 

terminie do 14 dni od daty jej złożenia. 

7. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie 

szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany 

w ust. 2 powyżej. 

8. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na 

adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. 

9. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano 

reklamację/zgłoszenie nadużycia. 

 

§ 11. PRAWA AUTORSKIE 

1. Platforma szkoleniowa jest własnością Właściciela Sklepu. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i 

nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Właściciela Sklepu lub prawo do posługiwania 

się nimi przez Właściciela Sklepu wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na 

Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione 

prawnie przepisami prawa autorskiego. 

2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, 

kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Właściciela Sklepu 

wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. 

3. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela Sklepu korzystać z 

materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Właściciela Sklepu oraz wobec autorów poszczególnych 

utworów. Udostępnienie Kursu przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Właściciela Sklepu 

na korzystanie z Kursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania 

tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta, który wykupił do nich dostęp. 

Klient może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu wyłącznie na użytek własny. 

4. Wykupienie dostępu do Platformy oznacza udzielenie przez Właściciela Sklepu na rzecz Klienta 

licencji na wykorzystywanie Kursu przez okres kolejnych rok z możliwością przedłużenia licencji. 

Udzielenie licencji następuje od chwili udostępnienia Kursu. Licencja uprawnia do korzystania z 

materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do 

korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu. 



 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w 

języku polskim. 

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień 

konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem będącym przedsiębiorcą innym niż wymienionym w 

art. 38a ustawy o prawach konsumenta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby 

Właściciela Sklepu. 

4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy 

czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji 

Regulaminu. 


