
REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA 

STRONIE www.fundacjasaxum.pl

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb składania zamówień za pośrednictwem strony 
internetowej www.fundacjasaxum.pl

2. Usługodawcą  jest  Fundacja  działająca  pod  nazwą:  FUNDACJA  WSPARCIA
EDUKACJI I KULTURY – SAXUM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego
29, 60-840 Poznań, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki
zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:  0000819600,  posiadającą  numer  REGON:  385101435,  NIP:  7812004612,  której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, zwana dalej „Usługodawcą”.

3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem: biuro@fundacjasaxum.pl
4. Usługodawca  świadczy  usługi  drogą  elektroniczną  zgodnie  z  niniejszym

regulaminem.

§ 2

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca  za  pośrednictwem  strony  www.fundacjasaxum.pl umożliwia
Użytkownikom  zakup  materiałów  edukacyjnych  związanych  z  działalnością
statutową Fundacji.

2. Aktualnie  oferowane  materiały  edukacyjne  są  prezentowane  na  ww.  stronie
internetowej.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów

1. Użytkownik  ma  możliwość  w  każdym  czasie  zapoznać  się  z  treścią  niniejszego
Regulaminu.

2. Akceptacja  Regulaminu  jest  równoznaczna  z  zawarciem  umowy  o  świadczenie
usługi  bez  konieczności  sporządzenia  odrębnej  umowy.  Po  zapoznaniu  się  z
Regulaminem  Użytkownik  akceptuje  Regulaminu  w  sposób  wyraźny  poprzez
potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu za pomocą zaznaczenia pola wyboru.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.
4. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu umowa o świadczenie

usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń woli.

5. Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Użytkownika  do  Serwisu  treści  o  charakterze
bezprawnym lub obraźliwym,  a  także  podejmowanie  przez  Użytkownika działań
mogących  wywołać  zakłócenia  lub  uszkodzenia  w  systemie  informatycznym
Usługodawcy.
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6. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją Usługi.
7. Celem  i  funkcją  Usługi  jest  zapewnienia  możliwości  Użytkownikowi  złożenia

zamówienia  oraz  zakup  materiałów  edukacyjnych  związanych  z  działalnością
Usługodawcy.

8. Szczególne  zagrożenia  związane  z  korzystaniem  z  usług  drogą  elektroniczną  to
możliwość  uzyskania  przez  nieuprawnione  osoby  dostępu  do  danych
transmitowanych  przez  sieć  lub  przechowywanych  w  przyłączonych  do  sieci
komputerach  i  nieuprawnionego  przetwarzania  tych  danych,  co  w  konsekwencji
może  spowodować  w  szczególności,  ich  utratę,  nieuprawnioną  zmianę  lub
uniemożliwienie korzystania z usługi.

§ 4

1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji umowy po otrzymaniu od Użytkownika
wypełnionego  formularza  znajdującego  się  na  stronie  www.fundacjasaxum.pl
zawierającego oświadczenie woli Użytkownika dotyczące zakupu od Usługodawcy
aktualnie oferowanych materiałów edukacyjnych zgodnie z informacją dostępną na
stronie Usługodawcy.

2. Po dokonaniu zapłaty ceny przez Użytkownika na rachunek bankowy znajdujący się
na stronie www Usługodawcy za oferowane materiały oraz po jej zaksięgowaniu w
systemie  Usługodawcy,  zostają  one  wysłane  do  Użytkownika  na  dane  podane  w
formularzu wraz z fakturą.

§ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje  dotyczące materiałów zakupionych u Usługodawcy należy składać na
adres biuro@fundacjasaxum.pl

2. Reklamacja  w  sprawie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  musi
zawierać  w  szczególności  jej  przedmiot  i  okoliczności  ją  uzasadniające  oraz
następujące  dane:  imię  i  nazwisko,  adres,  numer  telefonu,  adres  e-mail,  numer
rachunku  bankowego.  Szczegółowe  informacje  na  temat  przetwarzania  danych
osobowych w związku z reklamacją znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
4. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie

zostać uznana.
§ 6

Warunki techniczne świadczenia usługi
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer
w wersji  8.0 lub wyższej,  Chrome 34 lub wyższej,  FireFox 29 lub wyższej  oraz włączona
obsługa JavaScript i plików cookies w przeglądarce Użytkownika.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
Zasady  dotyczące  przetwarzania  danych osobowych Użytkowników przez  Usługodawcę
zostały uregulowane w Polityce Prywatności. 
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