
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KiddyMate.pl 
 

 
 
I. Definicje 
 
1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności             

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której          
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach          
Sklepu. 

 
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

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

internetowego KiddyMate.pl 
 

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kiddymate.pl,          
za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia. 

 
5. KiddyMate - działalność gospodarcza prowadzona przez Łukasza Kowalskiego, pod firmą          

KiddyMate Łukasz Kowalski, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Szpitalna 30a, NIP 7881951666,           
REGON 384959587, adres poczty elektronicznej: kontakt@kiddymate.pl 

 
6. Towar - produkty oferowane w Sklepie Internetowym. 

 
7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,          

zawarta pomiędzy KiddyMate a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 

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

 
9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 
10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy          

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru. 
 

11. Dostawca – firma kurierska wybrana przez KiddyMate. 
 

12. Sklep Partnerski - wybrany przez KiddyMate sklep lub sklepy, z możliwością odbioru            
osobistego produktów zamówionych w Sklepie internetowym KiddyMate, na zasadach         
sklepu partnerskiego. Spis sklepów znajduje się na stronie kiddymate.pl  
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 II. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego KiddyMate. 
 
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu          

art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

3. KiddyMate posiada wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa autorskie dotyczące treści,            
produktów i jego nazwy.  
 

4. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się            
przez niego z treścią zawartą na Stronie Internetowej Sklepu. 

 
5. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez           

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań         
technicznych: 

 
a. urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet, 

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w         
wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna               
przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów          
przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi       
funkcjonalnościami Serwisu), 

c. przeglądarka internetowa musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to           
pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który          
może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym           
połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może        
dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. 

d. Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na        
urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub          
oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. 

 
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KiddyMate zastrzega sobie możliwość         

ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób,          
które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym             
powiadomieni. 

 
7. KiddyMate przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi niniejszy regulamin za          

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu kiddymate.pl w taki          
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą           
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

 



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 
 
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego KiddyMate odbywać może się wyłącznie na zasadach           

i w zakresie wskazanym w tym Regulaminie. 
 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze           

świadczonymi w ramach Sklepu usługami, KiddyMate podejmuje środki techniczne i          
organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w         
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez         
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

 
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w         
szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra      
osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich, 

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,         
w szczególności poprzez używanie 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 KiddyMate, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie           
własnego użytku osobistego. Nie dopuszcza się wykorzystywania zasobów Sklepu         
KiddyMate w celu prowadzenia przez Klienta działalności zarobkowej, 

f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium           
Polski prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z         
sieci Internet, 

g. niezmieniania na Stronach Internetowych Sklepu KiddyMate treści, formy, grafiki i          
mechanizmów działania tego Sklepu.  

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 
 
1. Do uzyskania dostępu do towarów oferowanych przez sklep, nie jest konieczne założenie            

przez klienta konta. 
 



 

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a KiddyMate następuje po uprzednim          
wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W          
formularzu należy podać: 
 

a. wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,            
adres do wysyłki i numer telefonu, 

b. adres aktywnej poczty elektronicznej klienta, 

c. formę płatności i sposób dostawy. 

 
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności podanych danych. 
 
4. Po kompletnym wypełnieniu formularza, należy kliknąć przycisk „Zamówienie z         

obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamówienie z obowiązkiem         
zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia z KiddyMate Umowy Sprzedaży towarów          
zgodnie z treścią Regulaminu. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji przez Sklep. 

 
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu,            

zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia do realizacji. 
 
6. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do           

koszyka. 
 
7. W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam            

i płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w            
zakresie wyboru Towaru.  

 
8. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania tylko jego           

części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie powiadomiony           
telefonicznie lub drogą mailową. 

 
 
V. Metody płatności i Dostawa 
 
1. Ceny oferowanych Towarów podawane są w złotych polskich. 

 
2. Podane ceny nie zawierają kosztów Dostawy. 

 
3. Dostawa realizowana jest na terytorium Polski. 
 
4. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie            

Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat           
całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo po dokonaniu przez Klienta          
wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności. 

 



5. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: 
 

a. Przelew bankowy  

b. Przelew za pomocą zewnętrznego serwisu Przelewy24 

c. Płatność u Dostawcy (za pobraniem) 

 
6. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni. W przeciwnym              

razie zamówienie zostanie anulowane. 

7. Sklep zamieszcza na Stronie Internetowej KiddyMate informację o planowanym terminie          
realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego terminu, o czym           
Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. 

8. Termin realizacji, o którym mowa w pkt. 7, nie zawiera czasu dostawy przez Dostawcę. 

9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres           
wskazany w formularzu zamówienia. 

10. Klient powinien dokładnie obejrzeć przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. 

11. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie            
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. 

12. KiddyMate nie odpowiada za podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych           
do wysyłki. W takiej sytuacji wina leży po stronie Klienta i w przypadku niedostarczenia              
przesyłki, musi on ponieść koszty kolejnej, ewentualnej wysyłki. 

13. Za przesyłkę podczas transportu odpowiada dostawca. Sklep nie ponosi odpowiedzialności          
za niedotrzymanie terminów dostawy przez dostawcę. 
 

14. Sklep oferuje możliwość odbioru osobistego towaru w Sklepie Partnerskim. 

 

VI. Rejestracja w Sklepie Internetowym 
 
1. Utworzenie Konta Klienta, odbywa się poprzez dokonanie nieodpłatnej Rejestracji. 

 
2. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej           

Sklepu KiddyMate i przesyła go drogą elektroniczną do Sklepu poprzez wybór odpowiedniej            
funkcji w formularzu. 
 

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien: 
 

a. wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza; 

b. podać prawdziwe informacje; 



c. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i potwierdzić ten fakt,            
zaznaczając  odpowiednie pole w formularzu; 

d. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie           
oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody          
na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i           
założenia konta klienta. 

e. wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną usługi         
prowadzenia konta przez KiddyMate. W przypadku niewyrażenia zgody Rejestrację         
i założenie Konta Klienta jest niemożliwe. 

4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: 
 

a. zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki          
Prywatności; 

b. upoważnieniem KiddyMate do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych        
w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia konta klienta; 

c. wyrażeniem zgody na przekazywanie informacji związanych z obsługą konta przez          
KiddyMate, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas         
Rejestracji. 

5. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest KiddyMate. Pełna        
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce          
Prywatności, stanowiącej nieodłączną część Regulaminu. 
 

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres poczty          
elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Od tego momentu Klient uzyskuje dostęp do Konta           
Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych, oraz          
uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług wymagających Rejestracji,        
oferowanych przez Sklep. 
 

7. Klient podczas Rejestracji ustala hasło i zobowiązany jest przestrzegać zasad zachowania           
poufności, i nie udostępniać hasła osobom trzecim. Klient ma obowiązek 
niezwłocznego zawiadomienia KiddyMate o utracie hasła i powinien w takiej sytuacji           
zmienić je korzystając z odpowiednich funkcji Sklepu. 
 

8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do           
KiddyMate, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej KiddyMate. W przypadku          
zgłoszenia takiego żądania, Konto Klienta może zostać usunięte do 14. dni od zgłoszenia.             
Klient zostanie ponformowany o usunięciu Konta Klienta za pośdrednictwem wiadomości          
elektronicznej, wysłanej na adres, z którego Klient wysłał  zgłoszenie. 
 

9. KiddyMate jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług           
udostępnianych przez KiddyMate, w przypadku: 
 



a. działania przez Klienta na szkodę KiddyMate lub innych Klientów; 

b. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu; 

c. wykonywania przez Klienta jakichkolwiek działań hakerskich na stronach        
internetowych Sklepu. 

 
10. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług udostępnianych przez KiddyMate z           

wymienionych przyczyn, trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Klienta          
zaistniałej sytuacji.  
 

11. KiddyMate zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych            
usług z wyprzedzeniem, drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu            
rejestracyjnym. KiddyMate blokuje Konto Klienta w przeciągu 2 dni od momentu wysłania            
wiadomości. 

 
 

 
VII. Newsletter 
 
 
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu informacji o nowych produktach lub usługach w            

ofercie KiddyMate, na adres poczty elektronicznej Klienta. 
 

2. Newsletter przesyłany jest do każdego Klienta, który dokonał subskrypcji. 
 

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 

4. Subskrypcję Newsletter’a można rozpocząć: 
 

a. zaznaczając podczas Rejestracji odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i         
podając swój adres poczty elektronicznej; 

b. wpsując swój adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu na stronie głównej           
Sklepu i klikając “subskrybuj”. 

5. Po przesłaniu adresu swojej poczty elektronicznej, Klient otrzymuje drogą elektroniczną          
potwierdzenie otrzymania przez KiddyMate wypełnionego formularza. 
 

6. Każdy Newsletter zawiera: 
 

a. informację o nadawcy; 

b. temat wiadomości; 

c. informację główną (handlową); 



d. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi. 

7. Zarejestrowany Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a          
poprzez usunięcie odpowiedniej zgody w zakładce “Twoje konto/Informacja” po         
zalogowaniu na swoje Konto Klienta. 

 
 
 
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 
 
1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza           

lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej            
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w            
art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy                  
należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego            
Regulaminu 

 
IX. Reklamacje dotyczące Towarów 
 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową          

sprzedaży zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i           
kodeksie cywilnym. 

 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na          

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej         
KiddyMate. 
 

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko,             
oraz adres poczty elektronicznej, a także dokładny opis i przyczynę Reklamacji. 

 
4. KiddyMate zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni od dnia            

otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej, a w razie, gdyby nie było              
to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie           
rozpatrzona. 
 

5. Reklamowanego Towaru nie należy wysyłać na adres siedziby firmy KiddyMate, bez           
uprzedniego uzyskania odpowiedzi od KiddyMate. 

 
6. Nierozpatrzenie reklamacji klienta we wskazanych terminach, nie stanowi o uznaniu          

Reklamacji przez KiddyMate. 
7. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na podstronie “dokumenty do pobrania”. 
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X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
 
1. Sprzedawca 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. 

 
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich        

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
 
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres          

poczty elektronicznej KiddyMate. 
 
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko,             

oraz adres poczty elektronicznej, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości           
związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

 
5. KiddyMate zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a w razie, gdyby              

nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie             
rozpatrzona. 

 
6. Nierozpatrzenie reklamacji klienta we wskazanym terminie nie stanowi o uznaniu          

Reklamacji przez KiddyMate. 
 
 
XI. Administrator Danych 
 
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: KiddyMate Łukasz Kowalski, 64-300         

Nowy Tomyśl, ul. Szpitalna 30a, NIP 7881951666, REGON 384959587. 
 
2. Cele i czas przetwarzania. Dane Klienta będą przetwarzane w celu: 
 

a. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas                
trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; 

b. Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po               
terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; 

c. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)              
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu          
prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego; 

d. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO            
do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 

 
3. Odbiorcy danych. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.: 



 

 
a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 

b. podmiotom umożliwiającym KiddyMate dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; 

c. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; 

d. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów         
prawa; 

e. podmiotom wspierającym KiddyMate w prowadzonej działalności na zlecenie        
KiddyMate, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym       
działalność Sklepu. 

 
4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 
 

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,            
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia         
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z             
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile            
dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu           
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest          
niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi         
na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie           
danych jest dobrowolne. 

 
5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie            
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania          
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w            
inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta. 

 
XII. Postanowienia końcowe 
 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między KiddyMate a Klientem będącym         

konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów         
ustawy Kodeks postępowania cywilnego. 
 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między KiddyMate a Klientem, nie         
będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę          
KiddyMate. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy         
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne           
obowiązujące przepisy prawa. 
 



4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Każdorazowo o zmianach treści          
Regulaminu każdy zarejestrowany Klient posiadający konto klienta, zostanie        
poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu          
rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później           
niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy            
Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest           
zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie              
Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług         
elektronicznych. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 9.12.2019 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU 

  

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  

…………………, …………….. 

Miejscowość, data  

Dane Użytkownika: Adresat: 

 KiddyMate Łukasz Kowalski 

 ul. Szpitalna 30A, 

 64-300 Nowy Tomyśl, 

 adres e-mail: kontakt@kiddymate.pl  

 NIP 7881951666 

 REGON 384959587 

  

  

Ja .................................................. niniejszym odstępuję od umowy numer (nr faktury)         
……………….. z dnia…………………, której przedmiotem było      
……………………………………………………… 

  

Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa banku:……………………………………………………………………………………………….  

  

 

……………………………  

Podpis Użytkownika 

mailto:kontakt.kiddymate@gmail.com

