
Regulamin Sklepu Rojam Store 

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym 

Sklep internetowy Rojam Store, działa pod adresem sklep.rojam.eu i prowadzony jest przez 

Rojam Major, Predkiel sp.j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25, 80-758,  o numerze NIP 

586-227-44-65, oraz REGON 221548037 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, Wydział VIII Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000399548. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu  Rojam Major, Predkiel sp.j. zwana jest dalej " Rojam 

Store ". 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Rojam Store zwany jest dalej 

Sklepem 

Rojam Store podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę  

sklep.rojam.eu kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi 

obyczajami z uwzględnieniem jego interesów. 

Zamawiający w sklepie internetowym Rojam Store zwany „Klientem” powinien zapoznać się 

z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie sklep.rojam.eu lub składania 

zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego 

Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box. 

Rojam Store udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego 

zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu klienta. 

  

II. Definicje 

  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia 

w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu 

internetowego Rojam Store; 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklep.rojam.eu , za 

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

https://sklep.rojam.eu/data/include/cms/regulamin_rojam_store.pdf


5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z 

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

  

II. Postanowienia ogólne 

  

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod 

sklep@rojam.eu. 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach 

sklepu internetowego; 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach 

Sklepu Internetowego. 

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez 

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań 

technicznych: 

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i 

Cookies, lub 

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  Javy, JavaScript i cookies, 

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą  Javy, JavaScript i cookies,  



d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie 

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do 

Internetu. 

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rojam Store zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które 

ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym 

powiadomieni. 

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.rojam.eu oraz 

pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich 

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, 

w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

  

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

  

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego 

ramach. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych 

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.4. Rojam Store może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak 

również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w 

szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne 

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób 

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rojam Store za zachowania 

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci 

Internet lub godzące w dobre imię Rojam Store. 



3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie 

może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rojam Store. 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze 

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i 

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w 

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 

trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu 

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 

Rojam Store, 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w 

zakresie własnego użytku osobistego, 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

  

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

  

  

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy 

wejść na stronę internetową sklep.rojam.eu, dokonać wyboru towaru oraz ewentualnie jego 

rozmiarów, kolorów etc. podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane 

Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do 

koszyka. 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – 

Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. 



W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami 

dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich 

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów 

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy, 

e) czasu dostawy, 

f) uwag od klienta. 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, 

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku 

„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rojam 

Store Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przyjęcie 

zamówienia" , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów 

Zamówienia. 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-

mail, o której mowa powyżej. 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

  

 

V. Dostawa 

  

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej 

i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską, oraz 

przy odbiorze osobistym przez klienta. Koszty dostawy wynoszą : 

  



Poczta 

Polska 

waga Do 5 kg Do 10kg Do 20 kg Pobranie Do 5 kg Do 10kg Do 20 kg 

cena 16,50 zł 21,50 zł 26,50 zł  19,50 zł 24,50 zł 29,50 zł 

    

Kurier 

FedEx 

waga Do 30 kg Do 60 kg Pobranie Do 30 kg Do 60 kg 

cena 16.50 zł 33.00 zł 22.00 zł 44.00 zł 

  

Zamówienia o łącznej wadze przekraczającej 30 kg. będą dzielone na dwie paczki. 

Jeżeli suma zamówienia przekroczy wartość 2000 zł, opłata za pierwszą paczkę do 30kg nie 

jest pobierana. Reguła ta dotyczy przesyłek na terenie Polski opłaconej przelewem 

bankowym w formie przedpłaty. 

W przypadku wysyłki poza teren Rzeczpospolitej Polskiej opłata wyliczana jest 

indywidualnie. 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

  

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez 

Klienta Zamówienia. Okres ten nie obejmuje terminu dostawy firm kurierskich ani Poczty 

Polskiej. W przypadku chwilowego braku danego produktu w magazynie, zastrzegamy sobie 

prawo do wydłużenie okresu realizacji zamówienia bądź jego anulacji, po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie - 

termin realizacji jest ustalany indywidualnie ze względu na specyfikę produktu. 

5.4. Terminy dostawy mogą się różnić ze względu na status dostępności towaru. Oto statusy 

występujące w Rojam Store : 

5.4.1. Produkt dostępny w bardzo małej ilości - Towar dostępny w naszym magazynie - 

kilka sztuk 

5.4.2. Produkt dostępny w dużej ilości -  Towar dostępny w naszym magazynie - 

kilkanaście/kilkadziesiąt sztuk 

5.4.3. Produkt niedostępny - Towar niedostępny w ofercie standardowej, możliwe 

sprowadzenie w ramach indywidualnego zamówienia - zalecany jest kontakt z obsługą sklepu 

w celu ustalenia możliwości sprowadzenia oraz czasu realizacji 

5.4.4. Produkt na zamówienie - Towar dostępny na zamówienie, sprowadzany bezpośrednio 

z hurtowni. Zalecany jest kontakt z obsługą sklepu w celu wcześniejszego potwierdzenia 

czasu realizacji zamówieniu - UWAGA - w przypadku złożenia zamówienia, informacja w 

koszyku, dotycząca terminu realizacji ma charakter szacunkowy - jest to wartość przybliżona, 

wymagająca potwierdzenia przez pracownika sklepu. 



5.4.5. Cena na telefon - Produkt tworzony specjalnie na potrzeby klienta - cena zależna od 

wielu czynników. Informacje dotyczącą czasu realizacji zamówienia oraz ceny, otrzymają 

Państwo od pracownika sklepu. 

5.4.6. Przedsprzedaż - Pre - order - Produkt dostępny w terminie wskazanym w opisie. 

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.rojam.eu oraz po-

brać go i sporządzić jego wydruk. 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych 

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany 

adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku 

potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 

  

 

VI. Ceny i metody płatności 

  

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

a) przelewem na numer konta bankowego […], 

b) płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych], 

c) zapłata kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, 

d) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym. 

6.3. Potwierdzenie przelewu nie jest dla obsługi sklepu dokumentem wiarygodnym, 

zatwierdzającym wpłatę. Wpłata zostaje zatwierdzona w momencie zaksięgowania się 

odpowiedniej kwoty na koncie bankowym Rojam Store.  

  

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy  

  

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 

czerwca 2014 r., poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 

dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu w 

posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 



Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą 

elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@rojam.eu  Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: 

Rojam Store (Rojam Major, Predkiel sp.j.) ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk z sugerowanym 

dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail 

niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy[wzór znajduje się w 

załącznikach do regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 

Państwa płatności ( Kupujący pokrywa bezpośredni koszt odesłania przedmiotu), 

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy 

poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na 

inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym 

zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do 

czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 

użył klient. W przypadku, gdy klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien 

wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy 

podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem 

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

funkcjonowania produktu. 

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

  

8.1 Rojam Store przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. 

W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w 

tym m.in. art. 556 – 576. 

mailto:sklep@rojam.eu


8.2 Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny 

jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to 

niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma 

właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,  nie ma właściwości, o których klient 

został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący 

poinformował sprzedawcę,  została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. 

czołówka sprzedana bez baterii, choć powinna być w zestawie , zgodnie z opisem. Z kolei 

wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez klienta towar  jest własnością osoby 

trzeciej,  jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu 

lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i 

zażądać jednego z czterech działań: 

a) wymiany towaru na nowy; 

b) naprawy towaru; 

c) obniżenia ceny; 

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

Wybór żądania zależy od klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować 

inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 

b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany. 

Jeśli klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego 

żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez klient: 

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy 

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. 

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej 

sytuacji klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z 

umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. 

8.3 Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie 

dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli sprzedawca nie dochowa tego terminu, klient może 

wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i 

upływu wyznaczonego terminu klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania 

obniżenia ceny. 

  



8.4 Sprzedawca odpowiada wobec klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie 

stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności 

sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w 

momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z 

winy klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy 

dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, klient powinien 

wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. 

                       

8.5 Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej 

zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w 

ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne klient może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za 

potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@rojam.eu 

Jeżeli żądanie złożone przez klienta przy reklamacji dotyczy: 

a) naprawy towaru, 

b) wymiany towaru na nowy, 

c) obniżenia ceny towaru, 

to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. 

Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres 

sprzedawcy dopiskiem  "Reklamacja  Rojam Store" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w 

siedzibie, w której dokonano odbioru. 

Koszty poniesione przez klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną 

zwrócone przez sprzedawcę. 

  

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

  

9.1. Rojam Store podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania 

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się 

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Rojam Store o wszelkich 

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

mailto:sklep@rojam.eu


9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie 

na adres: Siennicka 25, 80-758 Gdańsk, mailowo pod adres sklep@rojam.eu lub przy użyciu 

formularza kontaktowego. 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, 

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. Rojam Store zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a 

gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja 

zostanie rozpatrzona. 

  

X. Ochrona danych osobowych 

  

10.1 Administratorem danych osobowych jest Rojam Major, Predkiel sp.j. z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Siennicka 25, 80-758,  o numerze NIP 586-227-44-65, oraz REGON 221548037 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk Północ, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000399548. 

10.2 Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z 

art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych 

osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za 

przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych 

oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 

10.3 Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień 

składanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.rojam.eu, obsługi procesu 

rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty 

elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter). 

10.4 Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich 

przetwarzania danych i ich usunięcia. 

  

XI. Postanowienia końcowe 

  

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 



22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 

1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). 

11.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd 

właściwy dla miejsca jej wykonania. 

11.3 Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności 

w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość 

Rojam Store, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych lub 

znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa.  

Załącznik Nr 1 - Regulamin bonów podarunkowych 
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