
Regulamin Sklepu internetowego BeautyNews 

 

§ 1 Regulamin 

 

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego („Regulamin”) wydany jest przez 

Właściciela - Aleksandrę Mazalon, ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz, NIP 

9532763938, wpisaną w CEIDG, kontakt: kontakt@beautyboss.pl. 

2. Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość na stronie 

www.beautyboss.pl/beautynews za pośrednictwem Sklepu internetowego 

BeautyNews znajdującego się pod adresem: 

https://app.mailingr.com/checkout/acct_1KhGFfC7KMs6gOie?productId=prod_LP

44r2MTuzmYjo&priceId=price_1KiH8tC7KMs6gOieGQpdJe15  

 

§ 2 Definicje 

• Klient – odpowiednio: 

- osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do  

czynności prawnych dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową lub, 

- konsument który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub, 

- osoba prawna lub, 

- jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne 

przyznają zdolność prawną, 

dokonujący w swoim imieniu czynności z Podmiotem dostępnych na stronie 

www.beautyboss.pl/beautynews. 

• Właściciel – Aleksandra Mazalon, ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz, NIP 

9532763938, kontakt@beautyboss.pl. 

• Newsletter/ Produkt – opisana w serwisie usługa świadczona drogą elektroniczną, za 

pomocą, której firma Aleksandra Mazalon przesyła Użytkownikowi informacje 

dotyczące wiedzy i wskazówek oraz świadczy inne zbliżone usługi. 

• Materiały – wszystkie materiały i informacje, także będące utworami zgodnie z 

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

zamieszczone przez Klientów w Serwisie. 

• Serwis – serwis prowadzony przez Podmiot pod adresem 

www.beautyboss.pl/beautynews w tym sklep internetowy BeautyNews. 



• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Newslettera zawarta pomiędzy Właścicielem 

a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego. 

• Zamówienie – wiążąca oferta złożona przez Klienta, sprzedaży przez Podmiot 

Towaru wskazanego przez Klienta za cenę określoną w Serwisie, złożona z użyciem 

mechanizmu zamawiania dostępnego w Serwisie. 

 

 

§ 3 Korzystanie ze sklepu 

 

1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru 

wariantu Newslettera, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych 

Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu. 

2. W toku procesu Zamówienia Klient może dodać dane do faktury. 

3. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje automatycznej rejestracji w celu zarządzania 

subskrypcją. 

 

§ 4 Złożenie zamówienia 

 

1. Zamówienia na Newsletter przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 

złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.  

2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza 

Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać 

zrealizowane. 

3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: 

Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje 

faktury VAT). 

4. Podany adres e-mail zostanie wykorzystany do realizacji Umowy sprzedaży (dostarczenia 

Newslettera) i kontaktu w procesie realizacji zamówienia. 

5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o: 

− głównych cechach Newslettera, 

− cenie za Newsletter wraz z podatkami 

− możliwości odstąpienia od umowy. 

6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „przejdź do 

płatności”, „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego. 

7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi 

złożenie oferty zawarcia takiej umowy. 



8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez 

Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą 

dokonanie zakupu. 

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku 

bankowym Właściciela, bądź przez innego operatora płatności. 

 

§ 4 Ceny, płatności, dostawa 

 

1. Wszystkie ceny Newslettera podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

Cena podana przy każdym wariancie Newslettera jest wiążąca w chwili złożenia przez 

Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w 

Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania 

unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma 

wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany 

ceny lub akcji promocyjnych.  

2. Do zakupu dokonanego przez Klienta dołączana jest na życzenie faktura VAT przesyłana 

drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji 

papierowej. 

3. Klient może dokonać płatności za zakupiony Newsletter w następujący sposób: płatność 

kartą przez Stripe, płatność przez Przelewy 24 (Stripe). 

4. Przystąpienie do Newslettera odbywa się natychmiastowo po dokonaniu płatności i jest 

potwierdzone wiadomością e-mail. 

 

§ 5 Odnawianie i rezygnacja z subskrypcji 

 

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności 

odnawialnych, czyniąc to w panelu Klienta za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub 

równoważnego. 

2. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w panelu Klienta (MailingR), do którego 

otrzymał dostęp po wykupieniu Newslettera. 

3. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do Newslettera 

na cały opłacony okres. 

4. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania 

Zamówienia Subskrypcji, jak również w panelu Klienta. 

5. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili zmienić wariant subskrypcji 

Newslettera oraz zmienić dane karty płatniczej. 



6. Właściciel nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację 

transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności (Stripe). 

7. Przekazanie danych karty płatniczej podczas składania zamówienia przez Klienta 

powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i będzie wykorzystywana w 

kolejnych płatnościach Klienta. 

8. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu 

wskazanego w wiadomości e-mail oraz w panelu Klienta oznacza rezygnację z Subskrypcji. 

Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu. 

9. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do 

Produktów w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił 

Subskrypcję. 

10. Po przekroczeniu daty obowiązywania Subskrypcji Klientowi odebrany zostaje dostęp do 

Newslettera. 

11. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do Newslettera przez cały okres obowiązywania 

subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania 

Newslettera, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed 

planowaną datą zaprzestania wysyłki Newslettera. 

12. W razie zaprzestania wysyłki Newslettera, Klient może domagać się zwrotu części ceny 

w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem 

okresu Subskrypcji. 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy 

 

1. Konsument, który zawarł z Podmiotem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od 

umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do umów 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 przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej 

decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za 

pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail na adres 

kontakt@beautyboss.pl. 

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 



5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie 

otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w 

którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od 

umowy. 

6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który rozpoczął pobieranie 

treści produktu elektronicznego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument nie wydał 

wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy lub Podmiot nie poinformowała 

Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia. 

 

§ 7 Wymagania techniczne, świadczenie usług drogą elektroniczną 

 

1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na 

umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z 

Produktów elektronicznych. 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie. 

3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie 

Newslettera dostępnego w Sklepie następuje odpłatnie. 

4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania 

z usługi Newslettera, konieczne jest: 

− posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów 

w Sklepie i odbioru Newslettera) 

− przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną 

obsługą języka JavaScript, włączoną obsługą cookies w przeglądarce, 

− dostęp do Internetu, 

− zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość 

odtwarzania materiałów wideo 

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego 

poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia 

dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu 

przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 

za pomocą konfiguracji usługi. 

6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając 

wiadomość e-mail pod adres kontakt@beautyboss.pl 

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres 

wskazany w reklamacji. 

8. Właściciel zapewnia dostęp do usługi Newslettera przez okres, na jaki Newsletter został 

wykupiony, liczony od daty zakupu Newslettera. 



 

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies 

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz 

zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych. 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich 

przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane 

osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików 

cookies opisane są w Polityce Prywatności. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego 

regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie 

przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku 

stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 

2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem 

autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie 

praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną. 

3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który 

jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami 

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza 

drogę postępowania mediacyjnego. 

4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który 

nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2022 r. 

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą 

wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień 

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

 

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 



Administratorem danych osobowych Klienta jest Aleksandra Mazalon, ul. Gersona 9/30, 85-

305 Bydgoszcz, NIP 9532763938. 

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie: 

1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: 

2. składania i realizacji Zamówień; 

3. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 

6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji; 

4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie 

dla celu: 

5. marketingu produktów i usług Administratora; 

6. przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w 

ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i 

świadczonych usług; 

7. kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług; 

8. udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz 

udzielanie odpowiedzi na zadane pytania; 

9. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem 

Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi 

roszczeniami; 

10. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz 

obowiązków podatkowych. 

11. Dane będą przekazane Podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w 

szczególności Podmiotom powiązanym z Administratorem (np. Aleksandra Mazalon, 

ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz, NIP 9532763938), jak również Podmiotom 

świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego tylko w 

celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. 

12. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również 

czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

zawartej w ramach Serwisu oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą 

przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym 

przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów 

podatkowych i o rachunkowości. 

13. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec 



dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest 

usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych 

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych 

przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji 

celów przetwarzania. 

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony 

danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu: kontakt@beautyboss.pl 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA 

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Niniejszy formularz proszę przekazać osobiście lub przesłać na adres Podmiotu albo 

przesłać na adres e-mail kontakt@beautyboss.pl 

Adresat: Aleksandra Mazalon, ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Data odbioru towaru: __________________________________________________ 

Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy: 

___________________________________________________________________ 

Adres osoby odstępującej od umowy: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefon:________________________ 

Adres e-mail:____________________ 

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego: 

__________________________________________________

______________________Data:________________________

________ 

      Podpis:_______

________________

___ 

 


