
Rules&conditions in English are available below the Polish version on this page. 

 

Informacje wstępne 

(1) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za 

pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresami: 

www.kiszoneczki.eu, www.ukiszone.pl zwanego dalej Sklepem. 

(2) Sklep prowadzony jest przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą: 

Michał Piętak CreatywniPRO, adres do korespondencji: ul. Sucharskiego 33, 30-898 

Kraków, NIP: PL6792546662 REGON: 357051802, zwana dalej Agentem. Kontakt dla 

klientów sklepu odbywa się pod numerem telefonu (+48) 533-750-914 oraz adresem 

e-mail: kontakt@kiszoneczki.eu. 

(3) Dokładne i aktualne dane dotyczące działalności gospodarczej właściciela Sklepu 

znajdują się w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), zamieszczonej na stronie internetowej CEIDG. Wpisując numer NIP na 

wskazanej stronie, można zweryfikować te dane. W tym samym miejscu można 

zweryfikować dane Sprzedawców oraz Producentów i Wytwórców, których produkty 

oferowane są na stronie sklepu. 

(4) Sklep oferuje produkty marki "Gustalik Kiszonki" na zasadach agencyjnych. 

(warzywa kiszone i inne produkty z nimi związane), których Producentem i 

Sprzedawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Paweł Gustalik 

- Kiszonki Gustalik Radomsko 97-500 ul. Sienkiewicza 20 NIP: 7722417606 REGON: 

382024094 

(5) Sklep oferuje również inne produkty i wyroby, które są wytwarzane przez 

lokalnych producentów, artystów i rzemieślników, dla których Sprzedawcą i 

Producentem mogą być inne osoby fizyczne lub prawne. 

(6) Poprzez zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o 

którym mowa w punkcie 1, Klient (Kupujący) potwierdza, że podjął decyzję o zawarciu 

Umowy sprzedaży. 1, Klient (Kupujący) potwierdza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, które akceptuje. 

(7) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać 

jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 

przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszego 

Regulaminu a takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

(8) Informacje o Produktach 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. 

 

Warunki korzystania z usług 

(1) Pierwszym Klientem (Kupującym) w sklepie może być osoba fizyczna, jak również 

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa 

przyznaje szczególną zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie. 

http://www.ukiszone.pl/


(2) Produktem jest dostępna w sklepie rzecz ruchoma lub usługa, która jest 

przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem. 

(3) W ramach sklepu Sprzedawca, Producent lub Wytwórca produktu zleca 

Pośrednikowi usługę polegającą na możliwości zawierania umów sprzedaży za 

pośrednictwem sklepu internetowego (usługa sprzedaży w formie elektronicznej) w 

zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W wyjątkowych 

przypadkach, w których Sprzedającym produkt jest właściciel tego sklepu, informacja 

taka podawana jest na stronie produktu. 

(4) Umowa o świadczenie usług, zakup produktów oferowanych na stronie 

internetowej sklepu zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Kupującego 

złożonego Zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w sklepie 

internetowym lub bezpośrednio telefonicznie / mailowo. 

(5) Informacje zawarte na stronach internetowych: 

www.kiszneczki.eu, www.ukiszone.pl stanowią zaproszenie do złożenia oferty przez 

potencjalnego klienta na zakup towarów widocznych na stronie internetowej sklepu. 

Oznaczenie towarów, jak również ich cen, w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego oraz przepisów prawa europejskiego. 

(6) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego od 

Sprzedawcy informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, wskazującej cenę 

Produktu oraz przewidywany termin dostawy Produktu. 

 

Reklamacje 

(1) Kupujący prowadzący działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zbadał rzeczy przy odbiorze i nie zawiadomił 

niezwłocznie Sprzedawcy bezpośrednio albo za pośrednictwem Pośrednika o 

dostrzeżonej wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli 

nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż w terminie 

14 dni od otrzymania towaru. 

(2) W stosunku do Kupującego będącego Konsumentem podstawę i zakres 

odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę 

fizyczną (rękojmia), określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności Polski Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta. 

(3) Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych produktów będą rozpatrywane po 

otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności towaru z umową wraz 

z dokumentacją fotograficzną zgłoszonej wady. 

(4) Sprzedający bezpośrednio lub za pośrednictwem Pośrednika ustosunkuje się do 

reklamacji Klienta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej 

zgłoszenia. 

(5) Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki u 

przewoźnika i w przypadku znacznych i widocznych uszkodzeń do sporządzenia 

protokołu szkody u przewoźnika na jego druku / formularzu i zgłoszenia tego faktu 

drogą mailową na adres helpdesk@inbrine.eu. 

http://www.ukiszone.pl/


(6) W przypadku uszkodzenia produktów otrzymanych po otwarciu przesyłki, Klient 

proszony jest o wykonanie zdjęć przedstawiających uszkodzenie produktów wraz z 

opisem sytuacji i jej okoliczności oraz przesłanie ich na adres e-mail 

kontakt@kiszoneczki.eu 

(7) Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą 

rozpatrywane do 3 dni od daty zgłoszenia, z możliwością przedłużenia tego terminu, 

o czym Klient będzie informowany na bieżąco. 

 

Płatność i wysyłka towaru 

(1) Pierwsze Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich oraz w innych 

walutach, każdorazowo określonych przy dokonywaniu zakupu i są cenami brutto 

(zawierają podatek VAT, jeśli dotyczy), które znajdują się na karcie produktu. 

(2) Sprzedawca i Pośrednik zastrzegają sobie prawo do zmiany cen Produktów. 

(3) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym 

punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

(4) Istnieje możliwość zapłaty za zamówione Produkty: 

a) Płatność szybkim przelewem online oraz innymi dostępnymi formami płatności 

online, które są obsługiwane i zapewniane na najwyższym poziomie bezpieczeństwa 

przez operatora płatności TPAY.com, należącego do firmy Krajowy Integrator 

Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań 

b) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal.com, którego operatorem oraz 

zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji jest PayPal (Europe) S.à 

r.l. & Cie, S.C.A. 

c) Płatność on-line karta kredytową lub debetową oraz przy użyciu Apple Pay za 

pośrednictwem serwisu Stripe, którego operatorem jest "Stripe", 510 Townsend Street 

San Francisco, CA 94103, USA 

c) Płatność przelewem tradycyjnym na numer konta wskazujący numer zamówienia: 

63 1050 1445 1000 0097 3519 2354 (dla płatności w EURO: 76 1050 1445 1000 0097 

3774 5936). Konta należą do firmy pośredniczącej w sprzedaży CreatywniPRO, która 

jest właścicielem sklepu. 

d) Płatność przy odbiorze - płatność dokonywana jest w momencie odbioru towaru 

dostarczonego przez kuriera (możliwa dla niektórych produktów). 

(5) W niektórych formach płatności istnieje możliwość wyboru waluty, w której 

dokonywana jest płatność oraz dokonania płatności w wybranej walucie. Dokonując 

płatności za produkty za pośrednictwem form płatności dostępnych na stronie 

internetowej, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem tych płatności 

oraz ewentualnymi kosztami, jakie może ponieść z tego tytułu, np. przewalutowanie 

w swoim banku, z którego zostanie skierowana płatność. 

(6) Pośrednik przy wyborze metod płatności i ich operatorów kierował się jakością ich 

usług i bezpieczeństwem płatności, dochowując w tym zakresie najwyższej należytej 

staranności. Pośrednik oświadcza również, że z tytułu płatności dokonywanych przez 



Pośrednika lub operatorów płatności dostępnych w sklepie internetowym Pośrednika 

nie są pobierane od Klientów żadne dodatkowe kwoty, prowizje, opłaty lub 

obciążenia. Operatorzy płatności ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne 

błędy w procesie płatności. W przypadku wystąpienia takich błędów w procesie 

płatności, Pośrednik zapewnia, że udzieli Klientowi wszelkiej niezbędnej pomocy w 

rozwiązaniu takiej sytuacji i skontaktowaniu się z operatorem płatności, którego taka 

sytuacja może dotyczyć. 

(7) Produkty są wysyłane przez Sprzedawców, Producentów i Producentów z ich 

magazynów. Wysyłka realizowana jest na terenie Polski oraz innych krajów, także 

poza UE. Każdorazowo podczas zakupu określane są koszty wysyłki oraz kraje, 

których te koszty dotyczą. 

(8) W przypadku dokonania przez Klienta zakupu z błędnymi kosztami wysyłki do 

kraju, do którego kierowana jest przesyłka, niezależnie od tego, czy przyczyna takiej 

sytuacji leży po stronie Klienta, czy też wynika z błędu w systemie sklepu, Pośrednik 

skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie informując o zaistniałej sytuacji, 

podając prawidłowe koszty wysyłki i pytając, czy Klient wyraża zgodę na 

proponowane koszty wysyłki. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody, pieniądze wpłacone przez 

Klienta na poczet realizacji zamówienia zostaną zwrócone automatycznie on-line lub 

na podany przez Klienta w wiadomości e-mail numer rachunku bankowego w tej 

samej walucie, w jakiej dokonana została płatność. 

 

Ochrona danych osobowych 

(1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu 

internetowego jest Michał Piętak CreatywniPRO, 30-898 Kraków, ul. Sucharskiego 33 

NIP: 6792546662 , zwany dalej "Administratorem", a pośredniczący w sprzedaży za 

pośrednictwem sklepu internetowego, tylko w wyjątkowych przypadkach, opisanych 

na stronie tych produktów, będący Sprzedawcą produktów. 

(2) Dane osobowe będą przekazywane przez Pośrednika również Sprzedawcy w 

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i jego pełnej obsługi, w tym 

ewentualnego procesu reklamacyjnego. 

(3) Przed złożeniem Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie przez Pośrednika jego danych osobowych podanych w formularzu 

Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę na 

przekazanie jego danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, 

Sprzedawcy, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu 

Pośrednika (Administratora). 

 

Zwrot towaru 

(1) Kupujący w sklepie będący Konsumentem, a w wyjątkowych sytuacjach 

Przedsiębiorcą, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez 

podania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie objęcia w 

posiadanie towaru będącego przedmiotem umowy przez Kupującego lub wskazaną 



przez niego osobę trzecią inną niż kurier/przewoźnik (podstawa prawna: ustawa z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014, poz. 827). 

(2) Uprawnienie wskazane w ust. 1 dotyczy przede wszystkim sprzedaży 

konsumenckiej i ma zastosowanie do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, w tym 

prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zakupu dokonywanego ze 

szczegółami prowadzonej działalności gospodarczej, która dokonuje zakupu w 

sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub 

gospodarczą (zakupiony produkt nie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie z nią związanym) 

(3) Aby skorzystać z prawa do zwrotu w sposób opisany w ust. 1. należy złożyć przed 

upływem ustawowego terminu 14 dni jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy poprzez wysłanie pisma na adres e-mail: helpdesk@inbrine.eu. Pośrednik 

przesyła taki dokument do właściwego Sprzedawcy, Wytwórcy lub Producenta, z 

którym Klient zawarł umowę sprzedaży, jeżeli Pośrednik nie jest Sprzedawcą 

produktu. 

(4) Zwrot może dotyczyć wyłącznie towarów nieużywanych. Zwrot powinien nastąpić 

w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwroty towarów fizycznych powinny 

być dokonywane na adres, z którego towar został wysłany do Klienta lub na adres 

wskazany w dokumencie sprzedaży, jeżeli taki dokument został wystawiony (paragon, 

faktura, itp.). Przesyłki wysłane na adres Pośrednika, jeżeli nie jest to adres właściwy w 

danej sytuacji, nie będą przyjmowane i odbierane. 

(5) Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od umowy jest zobowiązany 

niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zwrócić towar 

Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do 

odbioru. 

(6) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jak np. odesłanie go do 

siedziby Sprzedającego. 

(7) Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w 

ciągu 7 dni na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy - licząc od daty 

otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru. Sprzedawca może wstrzymać 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania 

zwracanego towaru. 

 

Procedura składania zamówień 

(1) Kupujący wybiera interesujące go produkty i dodaje je do koszyka poprzez 

przycisk "dodaj do koszyka". 

(2) Kupujący przechodzi do realizacji zamówienia poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 

(3) Po poprawnym wypełnieniu formularza, kupujący wybiera sposób dostawy, a 

następnie płaci za zamówienie (lub nie, jeśli wybrano płatność przy odbiorze). 

(4) Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje na podany w Zamówieniu adres e-

mail potwierdzenie złożenia Zamówienia. 

(5) Zamówienia złożone w soboty i dni świąteczne są realizowane w następnym dniu 

roboczym, nie później niż w czasie określonym dla każdego produktu (czas dostawy 



do). W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu i 

w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową z adresu sklepu 

lub SMS-em wysłanym z numeru dostępnego na stronie sklepu jako numer 

kontaktowy. 

 

Postanowienia końcowe 

(1) Pierwsze informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w 

szczególności ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

(2) Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera 

Kupującego (kolor, proporcje itp.), w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa, nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu 

zakupionego Produktu. 

(3) Pośrednik, także w wyjątkowych przypadkach, gdy występuje jako Sprzedający, 

wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią do 

zawodowego charakteru swojej działalności, nie ponosząc odpowiedzialności za: 

(a) Przerwy w korzystaniu z usług Sklepu spowodowane przyczynami 

technologicznymi (w szczególności konserwacją systemu lub wymianą sprzętu 

komputerowego) lub innymi przyczynami niezależnymi od niego. 

(b) Usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych 

wiadomości wysyłanych na adres e-mail Kupującego, a także za usuwanie i 

blokowanie e-maili przez osoby trzecie lub Kupującego. 

(c) Bezprawnej ingerencji osób trzecich w procedurę składania Zamówienia. 

(d) awarii, wad i innych błędów, które mogą być spowodowane przez firmy i 

organizacje współpracujące z Pośrednikiem, w tym przypadków niezgodności z 

umową oraz niższej jakości niż deklarowana przez Sprzedawców, Producentów i 

Wytwórców produktów oferowanych przez Pośrednika. 

(e) za jakość i bezpieczne użytkowanie produktów oferowanych przez Pośrednika 

odpowiadają wyłącznie Sprzedawcy, Producenci i Wytwórcy, natomiast Pośrednik 

oferując te produkty działa w zaufaniu do Sprzedawców, Producentów i Wytwórców 

tych produktów, że są one wytwarzane zgodnie z jakością i starannością deklarowaną 

przez Sprzedawców, Producentów i Wytwórców oraz przy użyciu komponentów, 

które są bezpieczne i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. W przypadku 

wystąpienia sytuacji złej jakości lub niebezpiecznych składników w produktach, 

Pośrednik będzie wspierał Klienta ze swojej strony w zakresie dochodzenia przez 

Klienta roszczeń wobec Producenta, Wytwórcy lub Sprzedawcy w związku z takimi 

produktami, w celu maksymalnego złagodzenia lub całkowitego usunięcia 

negatywnych skutków takiej sytuacji. 

(4) Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail prośbę o 

ocenę zakupionych produktów. Po dokonaniu oceny sklep może również 

skontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazując mu 

w podziękowaniu za ocenę dodatkowy kod rabatowy. Prośby o ocenę będą wysyłane 



również do klientów, którzy podczas rejestracji/zakupów wyrazili zgodę na 

Newsletter. 

(5) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

(6) Pośrednik jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2021 r. 

 

ENGLISH VERSION (translation) 

Introductory information 

(1) These Regulations apply to sales agreements concluded by means of the Internet 

store located at www.inbrine.eu, www.kiszoneczki.eu, www.ukiszone.pl hereinafter 

referred to as the Shop. 

(2) Shop is run by a natural person running a business: Michał Piętak CreatywniPRO, 

address for correspondence: ul. Sucharskiego 33, 30-898 Kraków, NIP: PL6792546662 

REGON: 357051802, hereinafter referred to as the Agent. Contact for customers of 

the store is made by telephone at (+48) 533-750-914 and e-mail address: 

kontakt@kiszoneczki.eu. 

(3) Precise and up-to-date data on the business activity of the owner of the Store can 

be found in the database of the Central Register and Information on Business Activity 

(CEIDG), placed on the CEIDG website. By entering the NIP number on the indicated 

page, you can verify these data. In the same place you can verify the data of the 

Sellers as well as Producers and Manufacturers, whose products are offered at the 

store's website. 

(4) Store offers products of the brand "Gustalik Kiszonki" on an agency basis. (pickled 

vegetables and other related products), the Manufacturer and Seller of which is a 

natural person conducting business activity: Paweł Gustalik - Kiszonki Gustalik 

Radomsko 97-500 ul. Sienkiewicza 20 NIP: 7722417606 REGON: 382024094 

(5) Store also offers other products and products that are manufactured by local 

producers, artists and craftsmen, for which the Seller and the Manufacturer may be 

other natural or legal persons. 

(6) By concluding a Sales Contract through the online store referred to in Item 1, the 

Customer (Buyer) confirms that he has made a decision to conclude a Sales Contract. 

(7) By concluding a Sales Agreement through the online shop referred to in Section 1, 

the Customer (Buyer) confirms that he/she has read the content of these Terms and 

Conditions and the Privacy Policy, which he/she accepts. 

(7) The provisions of these Regulations are not intended to exclude or limit any rights 

of the Customer who is also a Consumer within the meaning of the Act of 23 April 

1964 Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93 as amended) to which they are 

entitled under mandatory provisions of law. In case of any inconsistency between the 

provisions of these Terms and Conditions and such provisions, such provisions shall 

prevail. 

 

http://www.inbrine.eu/
http://www.ukiszone.pl/


(8) Information about the Products given on the websites of the Store, in particular 

their descriptions, technical and user parameters and prices, constitute an invitation 

to conclude a contract, within the meaning of Article 71 of the Polish Civil Code. 

 

Conditions for using the services 

(1) The first Customer (Buyer) in the store can be an individual, as well as a legal 

person and an organisational unit that is not a legal person, to which the Act grants 

special legal capacity, making an order in the store. 

(2) A product is a movable item available in the store or a service, which is the subject 

of a Sales Agreement between the Client and the Seller through. 

(3) Within the framework of the store, the Seller, Manufacturer or Manufacturer of the 

product commissions to the Intermediary a service consisting in the possibility of 

concluding sales contracts via an online store (electronic sales service) to the extent 

and under the conditions specified in these Terms and Conditions. In exceptional 

cases, where the Seller of a product is the owner of that store, such information shall 

be given on the product page. 

(4) The contract for the provision of services, purchase of products offered on the 

website of the store is concluded at the moment of confirmation by the Buyer of the 

submitted Order using the appropriate form in the online store or directly by 

telephone / e-mail. 

(5) The information contained on the www.kiszoneczki.eu, www.kiszoneczki.eu, 

www.ukiszone.pl websites is an invitation to the potential customer to make an offer 

to purchase the goods shown on the store's website. The designation of the goods, 

as well as their prices, in the store does not constitute an offer within the meaning of 

the Polish Civil Code and European law. 

(6) The sales agreement is concluded when the Buyer receives information from the 

Seller on acceptance of the Order for execution, indicating the Product price and 

expected Product delivery date. 

 

Complaints 

(1) The Buyer conducting business activity loses their rights arising from the warranty 

for physical defects of the Product if they did not examine the goods upon receipt 

and did not immediately notify the Seller directly or through an intermediary of the 

noticed defect, and in case the defect is revealed only later - if they did not notify the 

Seller immediately upon its discovery, not later than within 14 days from the receipt 

of the goods. 

(2) In relation to the Buyer who is a Consumer, the basis and scope of the Seller's 

liability towards the Customer if the sold Product has a physical defect (warranty) 

shall be determined by generally applicable laws, in particular the Polish Civil Code 

and the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights. 

(3) Any complaints regarding hidden defects of the products shall be considered after 

receiving by email a detailed description of the non-conformity of the goods with the 

contract together with photographic documentation of the reported defect. 

http://www.kiszoneczki.eu/


(4) The Seller directly or through a Broker shall respond to the Customer's complaint 

immediately, no later than within 14 calendar days from the date of its submission. 

(5) The Customer is obliged to check the consignment at the carrier's and in case of 

significant and visible damage to it to draw up a damage protocol at the carrier's on 

its print / form and report this fact by email to helpdesk@inbrine.eu. 

(6) In the case of damage to the products received after opening the package, the 

Customer is asked to take photos showing the damage to the products together with 

a description of the situation and its circumstances and send them to the e-mail 

address kontakt@kiszoneczki.eu. 

(7) Complaints relating to damage during transport will be dealt with up to 3 days 

from the date of notification, with the possibility of extension of this period, of which 

the Customer will be informed on an ongoing basis. 

 

Payment and shipment of goods 

(1) First Prices given in the Store are expressed in Polish zloty and in other currencies, 

each time specified when making a purchase and are gross prices (including VAT, if 

applicable), which can be found on the product card. 

(2) The Seller and the Agent reserve the right to change the prices of the Products. 

(3) Orders placed prior to the effective date of the changes referred to in the above 

paragraph shall be executed according to the rules in force at the time of placing 

them. 

(4) It is possible to pay for the ordered Products: 

(a) Payment by fast online transfer and other available online payment methods, 

which are supported and ensured at the highest security level by the payment 

operator TPAY.com, belonging to the company Krajowy Integrator Płatności S.A., 

Andersa Square 3, 17th floor, 61-894 Poznań 

b) Online payment via PayPal.com, whose operator and ensuring the highest level of 

transaction security is PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. 

c) Online payment by credit or debit card and using Apple Pay via Stripe, whose 

operator is "Stripe", 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA 

c) Payment by traditional bank transfer to the account number indicating the order 

number: 63 1050 1445 1000 0097 3519 2354 (Payments In Euro: 76 1050 1445 1000 

0097 3774 5936). The accounts belongs to the intermediary company CreatywniPRO, 

which owns the store. 

d) Payment on delivery - payment is made at the moment of collecting the goods 

delivered by the courier (possible for some products). 

(5) In some forms of payment there is a possibility to choose the currency in which 

the payment is made and to make payment in the chosen currency. When making 

payment for products via payment methods available on the website, the Customer is 

obliged to familiarize himself with the regulations of these payments and possible 

costs he may incur for this, e.g. currency conversion at his bank from which the 

payment will be directed. 



(6) In the case of damage to the products received after opening the package, the 

Customer is asked to take photos showing the damage to the products along with 

the description of the situation and its circumstances and send them to the e-mail 

address kontakt@kiszoneczki.eu 

(7) Complaints relating to damage occurring during transport will be dealt with up to 

3 days from the date of notification, with the possibility of extension of this period, 

about which the Customer will be informed on an ongoing basis. 

(8) If a Customer makes a purchase with incorrect shipping costs to the country to 

which the shipment is directed, regardless of whether the reason for such a situation 

lies with the Customer or is due to an error in the store's system, the Agent shall 

contact the Customer by e-mail or telephone, informing about the situation, stating 

the correct shipping costs and asking whether the Customer agrees to the proposed 

shipping costs. If the Customer does not agree, the money paid by the Customer for 

the execution of the order will be returned automatically on-line or to the bank 

account number specified by the Customer in an e-mail message in the same 

currency in which the payment was made. 

 

Protection of personal data 

(1) The Administrator of the personal data collected via the online store is Michał 

Piętak CreatywniPRO, 30-898 Kraków, ul. Sucharskiego 33 NIP: 6792546662, 

hereinafter referred to as the "Administrator", and intermediating in the sale via the 

online store, only in exceptional cases, described on the page of these products, 

being the Seller of the products. 

(2) Personal data will be transferred by the Intermediary also to the Seller to the 

extent necessary for the implementation of the order and its full service, including the 

possible complaint process. 

(3) Before placing an Order, the Buyer is obliged to consent to the processing by the 

Broker of his personal data given in the Order form for the purpose of completing the 

Order. By doing so, the Buyer consents to the transfer of his personal data, solely for 

the purpose of completing the Order, to the Seller, who is the entity processing the 

personal data on behalf of the Broker (Administrator). 

 

Return of goods 

(1) The buyer in the store www.kiszoneczki.eu, being a Consumer, and in exceptional 

situations an Entrepreneur, has the right to withdraw from the concluded contract 

within 14 days without giving any reason. This period begins at the moment of taking 

possession of the goods subject to the contract by the Buyer or a third party 

indicated by him other than the courier/carrier (legal basis: the Act of 30 May 2014 on 

consumer rights OJ. 2014, item 827). 

(2) The right indicated in paragraph 1 applies primarily to consumer sales and applies 

to sales to a natural person, including a business person with respect to a purchase 

made with the details of a business activity, who makes a purchase in a store for a 

purpose not directly related to his professional or business activity (the purchased 



product will not be used within the framework of a business activity to the extent 

related to it) 

(3) To exercise the right to return in the manner described in paragraph 1. must be 

made before the expiry of the statutory period of 14 days, an unequivocal statement 

of withdrawal from the contract by sending a letter to the e-mail address: 

helpdesk@inbrine.eu. The Broker shall send such a document to the relevant Seller, 

Manufacturer or Producer with whom the Customer concluded a sales agreement, if 

the Broker is not the Seller of the product. 

(4) The return may only concern unused goods. The return should be made in the 

original, undamaged packaging. Returns of physical goods shall be made to the 

address from which the goods were sent to the Customer or to the address indicated 

in the sales document, if such document was issued (receipt, invoice, etc.). Shipments 

sent to the Broker's address, if it is not the correct address in a given situation, will 

not be accepted and received. 

(5) The Buyer exercising the right to withdraw from the contract shall be obliged to 

return the goods to the Seller immediately, within 14 days at the latest from the date 

of withdrawal from the contract, or to hand them over to a person authorised by the 

Seller to collect them. 

(6) The Buyer shall bear the direct costs of returning the goods, such as returning 

them to the Seller's registered office. 

(7) If the Seller is obliged to return the price to the Buyer, the return shall be made 

within 7 days to the bank account specified by the Buyer - counting from the date of 

receipt of the returned goods by the Seller. The Seller may withhold the 

reimbursement of payments received from the Buyer until receipt of the returned 

goods. 

 

Order procedure 

(1) The Buyer selects the products he is interested in and adds them to the shopping 

cart using the "add to cart" button. 

(2) The buyer proceeds to the order processing through the "place order" button. 

(3) After completing the form correctly, the Buyer selects the method of delivery and 

then pays for the order (or not, if payment on delivery was selected). 

(4) After placing the Order the Buyer receives a confirmation of the Order at the e-

mail address specified in the Order. 

(5) Orders placed on Saturdays and public holidays are processed on the next 

working day, no later than the time specified for each product (delivery time to). In 

exceptional cases, the lead time may be extended and in this situation the Buyer will 

be informed by e-mail from the address of the store or by SMS sent from the number 

available on the website as a contact number. 

 

Final statements 



(1) The first information about products placed on the Store's website, in particular 

their unit price or availability, do not constitute an offer within the meaning of the 

Civil Code. 

(2) Differences in the appearance of the Product resulting from individual settings of 

the Buyer's computer (color, proportions etc.), within the limits allowed by the 

mandatory provisions of law, cannot be the basis for complaint and return of the 

purchased Product. 

(3) The Agent, also in exceptional cases when acting as the Seller, shall exercise its 

rights and perform its obligations with due diligence appropriate to the professional 

nature of its business, without being liable for: 

(a) Interruptions in the use of Store services due to technological reasons (in 

particular, system maintenance or replacement of computer equipment) or other 

reasons beyond its control. 

(b) Deletion or blocking by mail server administrators of messages sent to the e-mail 

address of the Buyer, as well as for deleting and blocking e-mails by third parties or 

the Buyer. 

(c) Unlawful interference by third parties with the Order placement procedure. 

(d) Failures, defects and other errors that may be caused by companies and 

organizations cooperating with the Broker, including cases of non-compliance with 

the contract and lower quality than declared by Sellers, Manufacturers and Producers 

of products offered by the Broker. 

(e) The quality and safe use of products offered by the Intermediary shall be the sole 

responsibility of the Sellers, Manufacturers and Fabricators, and the Intermediary, in 

offering these products, acts in reliance on the Sellers, Manufacturers and Fabricators 

of these products that they are manufactured in accordance with the quality and care 

declared by the Sellers, Manufacturers and Fabricators and using components that 

are safe and do not adversely affect health. In the event of a situation of poor quality 

or unsafe ingredients in the products, the Intermediary shall support the Customer, 

on its part, with regard to the Customer's claims against the Manufacturer, 

Manufacturer or Vendor in connection with such products, in order to mitigate as 

much as possible or completely remove the negative effects of such situation. 

(4) After completing the order, the Customer will receive a request to evaluate the 

purchased products at the e-mail address provided. After evaluation, the store may 

also contact the customer via email with an additional discount code as a thank you 

for the evaluation. Evaluation requests will also be sent to customers who have 

agreed to the Newsletter during registration/shopping. 

(5) In matters not regulated in the Terms and Conditions, the provisions of Polish law 

shall apply, in particular the Civil Code and the Consumer Rights Act of 30 May 2014 

(Journal of Laws 2014, item 827). 

(6) The Broker shall be entitled to amend the Regulations at any time. 

(7) The Regulations shall be effective from 21.01.2021. 
 


