
Regulamin sklepu internetowego sprzedaży książki „Prawdziwy lider w firmie z 

sensem” Witolda Kowalskiego dostępny pod adresem https://prawdziwy-lider-w-firmie-

z-sensem.pl/ 

I.              Definicje 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, dokonująca zakupów w Sklepie. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie 

niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 

221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). 

Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-sensem.pl/, 

prowadzony przez Sprzedawcę. 

Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy przeznaczony do odtworzenia za pomocą urządzenia 

elektronicznego. 

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-

sensem.pl/ 

Sprzedawca – Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit 

Consulting Witold Kowalski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 

kod pocztowy: 00-195, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 5261022368, numer REGON: 010955300; adres email: 

witold.kowalski@wkprofit.pl  

Towar/Produkt – Książka/Książki o tytule „Prawdziwy Lider w Firmie z Sensem” autorstwa Witolda 

Kowalskiego, sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Nabywcy, za zapłatą 

Ceny. 

Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 

Partner – platforma cyfrowa, która sprzedaje Książkę w formie e-book przez sieć Internet, 

niezależnie od Sklepu Sprzedawcy. 

Treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym – dane wytwarzane i dostarczane w postaci 

cyfrowej, udostępniane inaczej niż poprzez dostarczenie ich w formie utrwalonej na nośniku 

materialnym (płyta CD, płyta DVD, pendrivie itp.) przesyłane drogą elektroniczną, przewodowo lub 

bezprzewodowo i odbierane za pomocą urządzeń umożliwiających ich przetworzenie, przechowanie i 

odtworzenie. 
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II.            Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności 

zasady dokonywania zakupów w Sklepie. 

2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarze są 

zawarte na stronie www Sklepu. 

3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

a. adres pocztowy: WK Profit Consulting Witold Kowalski, ul. Słomińskiego 7/65, 00-195 

Warszawa; 

b. adres e-mail: witold.kowalski@wkprofit.pl; 

c. telefon: 601944077 

III.          Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego 

z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową,  oraz posiadanie aktywnego adresu 

poczty elektronicznej (e-mail). 

 IV.         Składanie zamówień 

1. Klienci mogą składać zamówienia przez stronę internetową https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-

sensem.pl/ przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, 

Klient musi wypełnić formularz zamówienia z danymi osobowymi, adresem dostawy oraz, jeśli 

Klient tego potrzebuje, dane do faktury VAT.  

2. Złożone zamówienia są przyjmowane do realizacji w Dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. 

3. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. 

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych 

Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany 

przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i 

stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi: 

a. dokonać wyboru jednej z następujących wersji Towaru: zakup jednej książki lub zakup 

dwóch książek, 

b. podać imię i nazwisko, adres mailowy, adres wysyłki i jeśli potrzeba, dane do faktury 

VAT, 

c. zaakceptować wypełniony formularz z danymi osobowymi i dotyczącymi wysyłki,  

d. złożyć zamówienie poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”, 

e. dokonać płatności za Towar. 

6. Do chwili zaakceptowania wypełnionego formularza zamówienia, Klient może dokonywać zmian 

w zamówieniu przez modyfikowanie jego zawartości. 

7. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem mailowo na 

adres podany przy składaniu zamówienia. 

8. W przypadku chwilowego braku Towaru bądź wyczerpania zapasu Produktu Klient informowany 

jest przez Sklep drogą elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania 

późniejszej dostawy lub anulowania zamówienia. 
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9. Na życzenie klienta do wysyłki dołączony jest dowód zakupu: faktura VAT według danych 

adresowych (wraz z NIP) podanych przez Klienta w chwili wypełniania formularza zamówienia 

na stronie internetowej Sklepu. 

10. Sprzedaż Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym następuje na zasadach 

określonych w dziale VII Regulaminu. 

V.           Cena 

1. Ceny Towarów zamieszczone na https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-sensem.pl/: 

a. podawane są w złotych polskich, 

b. zawierają 5 % podatek VAT, 

c. zawierają kosztów dostawy, jeśli są naliczone. 

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 

zamówienia. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów oraz na zasadach 

określonych w odrębnych regulaminach przeprowadzania i odwoływania akcji 

promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w 

zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji 

promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej. 

 VI.         Sposoby płatności i dostawy 

1. Realizacja zamówień i dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 

Polski w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 

2. Zamówione Towary na terytorium Polski doręczane są za pośrednictwem firmy Inpost na adres 

podany przy składaniu zamówienia przez Klienta. 

3. Klient dokonuje płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem 

Serwisu płatności internetowych PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu 

przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia dokonania poprawnej płatności. 

4. Koszty dostawy są wliczone do Ceny.  

5. Przesyłki z zamówionymi Towarami realizowane są na terytorium Polski w ciągu maksymalnie 4 

dni robocze, począwszy od dnia następnego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres 

wskazany przez Klienta w zamówieniu. 

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ciągu 4 dni roboczych, z przyczyn 

niezależnych od Sklepu, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego 

toku postępowania. 

7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku 

stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu 

szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej 

rozpatrzenie. 

VII.       Sprzedaż Treści Cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych 

1.      Sklep nie oferuje sprzedaży Treści Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym takich jak 

audiobooki, e-booki oraz bazy danych w postaci Plików. 



2.      Klient może nabyć ebook Produktu u jednego z Partnerów Sprzedawcy po przekierowaniu go  za 

strony https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-sensem.pl/ na stronę Partnera. Zasady sprzedaży Plików z 

Produktem są określanie niezależnie przez każdego Partnera. 

VIII.     Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od 

umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania 

przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres 

pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Sklepu: witold.kowalski@wkprofit.pl 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z 

wszelkich zobowiązań. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od 

dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed 

jego upływem. 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 

6. Zwracany Towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Wraz z 

Towarem prosimy o odesłanie otrzymanego dowód zakupu w postaci faktury VAT lub podanie 

imienia nazwiska, maila i adresu dostawy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności 

następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem 

płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia 

przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z 

niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności 

rzeczy.  

IX.          Reklamacje 

1. Sklep jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad fizycznych i 

prawnych. Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany 

przed dokonaniem zakupu. 

2. Jeśli zakupiony Towar ma wady, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu 

rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej. 

3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z 

dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą lub danymi podanymi przez Klienta przy 

składaniu zamówienia (imię nazwisko, adres email, adres dostawy), opisem przyczyn reklamacji i 

treścią żądania (patrz pkt 4).  

4. W ramach reklamacji Klient może: 

a/ zażądać obniżenia ceny, 

b/ odstąpić od umowy, 

c/ zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad.  

5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna. 

6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia 

ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad. 

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany 

rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać 
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usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez 

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem 

proponowanym przez Sprzedawcę. 

8. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. 

Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. 

9. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być 

składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: 

witold.kowalski@wkprofit.pl 

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu 

reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego 

nadesłana została reklamacja bądź listownie. 

11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o 

obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował 

się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił. 

X.            Zwrot uiszczonych należności 

1.      W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, 

pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci 

pieniądze w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient. Konsument może również wyrazić zgodę 

na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów. 

2.      W każdym przypadku powstania nadpłaty, Klient może otrzymać zwrot środków na rachunek 

bankowy wskazany przez Klienta. 

XI.        Polityka prywatności  

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu 

realizacji składanego Zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży 

oraz świadczenia usług.  

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane (w tym osobowe) Klienta: imię i nazwisko, adres 

mailowy, numer telefonu, adres dostawy, dane firmowe, jeśli Sklep wystawia fakturę sprzedaży.  

3. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 

c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta na Witrynie, 

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, 

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Klient może dobrowolnie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

marketingowych w trakcie składania Zamówienia. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje 

również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu 

doręczenia zamówionego Towaru. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji 

Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest 

m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 



9. Dane osobowe jeżeli użytkownik nie zgłosi ich usunięcia będą archiwizowane bezterminowo.  

10. Administratorem danych osobowych jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta 

Słomińskiego 7 lok. 65, kod pocztowy: 00-195, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 5261022368, numer REGON: 

010955300; adres email: witold.kowalski@wkprofit.pl. 

11. Klient ma prawo do uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych 

osobowych za pośrednictwem Administratora poprzez wysłanie maila z takim żądaniem na adres 

Sprzedawcy. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub 

realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z 

rezygnacją ze złożonego zamówienia. 

12. Sprzedawca może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi 

teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się do 

Landingi Sp. z o.o, platformy internetowej Sklepu. 

13. Sprzedawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 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 (dalej „RODO) i chroniło prawa 

osób, których dane dotyczą. 

14. Sprzedawca oświadcza, że: 

a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego witrynę, 

dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlegamy. 

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy, 

c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, 

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po cofnięciu zgody tylko w 

zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy 

krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Sprzedawcę do retencji danych. 

16. W Sklepie mogą pojawiać się linki do stron internetowych Partnerów. Takie strony internetowe 

działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te 

mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się 

zapoznać. 

XII. Informacja dotycząca plików Cookies 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie, bezpieczne dla urządzeń Klientów Serwisu pliki, w 

szczególności tekstowe, które są zapisywanie i przetwarzane na ich urządzeniach. Pliki cookies 

wspomagają funkcjonowanie Serwisu, pozwalają lepiej dopasować treść stron Serwisu do potrzeb 

Klientów, zbierają również anonimowe statystyki, które mogą podnieść funkcjonalność Serwisu i 

komfort korzystania z niego  przez Klienta. 

2. Serwis na stronie wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies. 

3. W ramach Serwisu mogą być wykorzystane zarówno „sesyjne”, jaki i „stałe” pliki cookies. Pliki 

cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi - w urządzeniu Klienta przechowywane są do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 
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4. Serwis wykorzystuje „własne” pliki cookies. Może jednak również wykorzystywać „zewnętrzne” 

pliki cookies, a więc pliki umieszczone na stronach Serwisu za zgodą Sprzedawcy przez podmioty 

zewnętrzne.  

5. Wejście na stronę Serwisu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę 

plików cookies na urządzeniu Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem  przez Klienta zgody 

na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies. 

6. Przeglądarki internetowe w większości domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na 

komputerze Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystanie  przez Serwis 

plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała 

ona automatyczną obsługę plików cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na 

urządzenie Klienta. Zmiana ustawień przeglądarki może zostać dokonana przez Klienta w każdym 

czasie. Klient może również skasować pliki cookies zainstalowane wcześniej na jego urządzeniu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronach internetowych Serwisu. 

 

XIII.      Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od 26 kwietnia 2022 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie 

Sprzedawcy i na stronie Sklepu https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-sensem.pl/ 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty 

udostępnienia ich na stronie https://prawdziwy-lider-w-firmie-z-sensem.pl/ z zastrzeżeniem pkt 

3. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są 

realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

3. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany 

przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, 

nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: witold.kowalski@wkprofit.pl 

oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany 

Regulaminu. 

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń m. in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, 

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy 

Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. 

Szczegółowe zasady dostępu do takich procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 
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ZAŁACZNIK NR 1 

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy) 

Imię i nazwisko Klienta …. 

Adres Klienta …. 

Adresat: Witold Kowalski, WK Profit Consulting Witold Kowalski ul. Słomińskiego 7 lok. 65, 00-

195 Warszawa, adres email: witold.kowalski@wkprofit.pl  

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…  

Data zawarcia umowy….. 

Imię i nazwisko:… 

Adres email:… 

Adres dostawy:….. 

Nr faktury VAT (jeśli była wystawiona)…. 

Podpis Klienta….. 

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
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