
REGULAMIN SPRZEDAŻY 

sklepu TacyJakJa.pl 
 

ustanowiony dnia 1 stycznia 2022 roku  

 

 

Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze sklepu TacyJakJa.pl, w tym 

w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych. 

 

 

1. DEFINICJE 

 

Sprzedawca : właściciel wydawnictwa TacyJakJa.pl działający pod firmą Femaris 

Krystyna Zdziechowska i posługujący się numerem Regon: 140436594 oraz numerem 

NIP: 5251491009, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;  

Siedziba Sprzedawcy : ul. Czarnieckiego 29, 05-502 Piaseczno-Zalesie Dolne;  

 

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w 

przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą; 

 

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.tacyjakja.pl/, za 

pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie 

świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy 

sprzedaży;  

 

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym 

interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z 

obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;  

 

Treści Cyfrowe : oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w 

formatach elektronicznych ( e-booki czyli utwory literackie zapisane w formacie cyfrowym 

ePUB i MOBI); 

 

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i 

Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie.  

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Właścicielem sklepu TacyJakJa.pl  oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest 

Femaris ul. Czarnieckiego 29, 05-502 Piaseczno, e-mail: ksiegarnia@tacyjakja.pl  

 

3. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje 

się do ich przestrzegania. 

 

3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a 

Zamawiającym, której przedmiotem jest korzystanie przez Zamawiającego ze Sklepu 

oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”). 

 

 

ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE 

 

1. Zamawiającym  jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i 



jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy oraz 

dokonywanie zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i 

zaciągać zobowiązania. 

 

2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia przez Zamawiającego jest 

zarejestrowanie się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.  

 

3.W celu założenia konta Zamawiający powinien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie 

formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając 

wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz 

składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.  

 

4. Założone konto może być wykorzystane wielokrotnie w celu realizacji kolejnych 

Zamówień, umożliwia także dokonanie oceny zakupionego Utworu i wystawienie recenzji. 

 

5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję 

Regulamin sklepu TacyJakJa.pl" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje 

niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do 

ich przestrzegania. 

 

6. Zamawiający zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych 

danych.  

 

7.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w 

szczególności przy dokonywaniu zakupu, może zostać poproszony o podanie 

dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, 

numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT. 

 

8. Z chwilą założenia konta Zamawiający nabywa prawo do zakupu znajdujących się 

aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Sprzedawcą a 

Zamawiającym zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu. 

 

10. Konto może być przypisane tylko do jednego Zamawiającego. Zamawiający  może 

posiadać tylko jedno Konto. 

 

11.W przypadku zmiany Danych Osobowych Zamawiającego obowiązek ich aktualizacji 

leży po stronie Zamawiającego.  

 

12. Zamawiający nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom i 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o utracie hasła lub loginu do 

Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych. 

 

13. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez podania jakichkolwiek 

przyczyn przed dokonaniem płatności za Zamówienie. W tym celu Klient powinien wysłać 

wiadomość e-mail na adres: ksiegarnia@tacyjakja.pl  
 

14. Umowa może zostać rozwiązania przez Sprzedawcę bez zachowania 7 dniowego 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Zamawiającego jego zobowiązań 

wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.  

 

USŁUGI SKLEPU 

 

1. Sklep, w okresie obowiązywania Umowy, umożliwia Zamawiającemu: 

a) składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu, 

b) korzystanie z usługi udostępnienia przez Sklep przestrzeni na serwerach Sprzedawcy 

w celu zamieszczenia komentarza i oceny dokonanego zakupu oraz komentarza na blogu. 

mailto:ksiegarnia@tacyjakja.pl


Komentarz nie może zawierać słów powszechnie uważanych za obelżywe, treści 

znieważających lub noszących cechy mowy nienawiści. W przypadku użycia takich treści 

komentarz może nie zostać opublikowany przez Sprzedawcę. 

 

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego urządzenia 

(komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z 

oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki 

typu cookies oraz czytnika i oprogramowania dla odczytania Treści Cyfrowych w formacie 

ePUB lub MOBI. 

 

 

 USŁUGI SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH  

 

 

1.Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o 

samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.  

 

2. Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Zamawiający 

posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie. 

 

3.Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich 

dostęp czasowo. 

 

4. Realizacja zakupu Treści Cyfrowych odbywa się dopiero po uiszczeniu opłaty za 

Zamówienie. 

 

5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają 

podatek od towarów i usług – VAT. 

 

6. Przy dokonaniu płatności Zamawiający ma możliwość wyboru preferowanej przez 

siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem serwisu PayPal, 

PayU oraz płatności przelewem bankowym. 

 

7. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za 

Treści Cyfrowe objęte Zakupem.  

 

8. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego i odnotowaniu jej wpływu na konto 

Sprzedawcy następuje przesłanie zakupionych Treści Cyfrowych na adres mailowy 

Zamawiającego. Przesłanie zakupionych treści cyfrowych następuje automatycznie w 

przypadku uiszczenia płatności przez systemy PayPal i PayU. W przypadku płatności 

przelewem bankowym przesłanie zakupionych Treści Cyfrowych przez Sprzedawcę 

nastąpi w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od momentu odnotowania wpływu na 

konto.  

 

9. W momencie pobrania Treści Cyfrowej na sprzęt elektroniczny, Zamawiający traci 

prawo do odstąpienia od umowy(art.38 ustawy o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 

827) 

 

10. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą zakupionej Treści Cyfrowej drogą 

mailową na adres: ksiegarnia@tacyjakja.pl w terminie 14 dni od zakupu. 

 

 

UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH 

 

1. Zamawiający może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi 

zasadami. 

 



2. Zamawiający ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek. 

 

3. Zamawiający może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach 

elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu 

zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego 

modyfikowania pliku i dalszego udostępniania. 

 

4. Zamawiający nie jest uprawniony do: 

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach, 

b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej, 

c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej, 

d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej, 

e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania 

osobom trzecim, 

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej 

 

5. Sprzedawca udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie 

więcej, niż 5 (słownie: pięciu) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). 

 

6. Udostępnianie w internecie zakupionych Treści Cyfrowych bez zgody Sprzedawcy jest 

zabronione.  

 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

 

Administratorem danych osobowych Zamawiającego  jest Femaris Krystyna 

Zdziechowska ul. Czarnieckiego 29, 05-502 Piaseczno, e-mail: ksiegarnia@tacyjakja.pl 

tel.601364724. Femaris przetwarza dane osobowe Zamawiającego, podane przez niego w 

procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.   

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Definicje: 

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Femaris Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Krystyna Zdziechowska i posługujący się numerem Regon: 140436594 oraz 

numerem NIP: 5251491009, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą ul. 

Czarnieckiego 29,05-502 Piaseczno i adresem korespondencyjnym ul. Czarnieckiego 29, 

05-502 Piaseczno, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje 

dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, 

 

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem 

http://www.TacyJakJa.pl/, 

 

c) Zamawiający – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) 

 

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie 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  (RODO) poniżej wskazuje się sposób 

przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej 

w urządzeniu końcowym Zamawiającego. Poprzez informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie Zamawiający zostaje poinformowany o: 
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a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu 

do tej informacji za pomocą 

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki 

Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez 

serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia 

końcowego Użytkownika. 

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez 

Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w 

celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych 

osobowych ani informacji poufnych. 

5. Zamawiający w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim 

urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki 

internetowej. 

6. Zamawiający w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w 

sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to 

uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora. 

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera 

obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. 

Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje 

przechowywane w plikach logów serwera są następujące: 

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być 

bezpośrednio komputer zamawiającego, 

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, 

- czas nadejścia zapytania, 

- kod żądania http, 

- kod odpowiedzi http, 

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w 

przypadku gdy przejście do strony 

Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

- informacje o przeglądarce użytkownika, 

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z 

konkretnymi osobami odwiedzającym 

 


