
REGULAMIN

§ 1

Postanowienia wstępne

1.	 Serwis	dostępny	pod	adresem	internetowym	https://integralbodyinstitute.com/		
prowadzony	jest	przez	INTEGRAL	BODY	INSTITUTE	SP.	Z	O.O.,	GIPSOWA	42	25-752	KIELCE	NIP	
9591978899.		

2.	Niniejszy	Regulamin	skierowany	jest	zarówno	do	Konsumentów,	jak	i	do	Przedsiębior-
ców	korzystających	ze	Sklepu	i	określa	zasady	korzystania	ze	Sklepu	internetowego	oraz	
zasady	i	tryb	zawierania	Umów	Sprzedaży	z	Klientem	na	odległość	za	pośrednictwem	
Sklepu.	

§ 2

Definicje

1.	 Konsument	-	osoba	fizyczna	zawierająca	ze	Sprzedawcą	umowę	w	ramach	Skle-
pu,	której	przedmiot	nie	jest	związany	bezpośrednio	z	jej	działalnością	gospodarczą	lub	
zawodową.	

2.	 Sprzedawca	–	oznacza	podmiot	INTEGRAL	BODY	INSTITUTE	SP.	Z	O.O.,	GIPSOWA	42	
25-752	KIELCE	NIP	9591978899,

3.	 Klient	-	każdy	podmiot	dokonujący	zakupów	za	pośrednictwem	Sklepu.

4.	 Przedsiębiorca	-	osoba	fizyczna,	osoba	prawna	i	jednostka	organizacyjna	niebę-
dąca	osobą	prawną,	której	odrębna	ustawa	przyznaje	zdolność	prawną,	wykonująca	
we	własnym	imieniu	działalność	gospodarczą,	która	korzysta	ze	Sklepu.

5.	 Sklep	-	sklep	internetowy	prowadzony	przez	Sprzedawcę	pod	adresem	interne-
towym	https://integralbodyinstitute.com/sklep/

6.	 Umowa	zawarta	na	odległość	 -	umowa	zawarta	 z	 Klientem	w	 ramach	 zorga-
nizowanego	systemu	zawierania	umów	na	odległość	(w	ramach	Sklepu),	bez	 jedno-
czesnej	fizycznej	obecności	stron,	z	wyłącznym	wykorzystaniem	jednego	lub	większej	
liczby	środków	porozumiewania	się	na	odległość	do	chwili	zawarcia	umowy	włącznie.

7.	 Regulamin	-	niniejszy	regulamin	Sklepu.

8.	 Zamówienie	-	oświadczenie	woli	Klienta	składane	za	pomocą	zakładki	 „Sklep”	 i	
zmierzające	bezpośrednio	do	zawarcia	Umowy	Sprzedaży	Produktu	lub	Produktów	ze	
Sprzedawcą.

9.	 Konto	 -	 konto	 klienta	w	Sklepie,	 są	w	nim	gromadzone	 są	dane	podane	przez	
Klienta	oraz	informacje	o	złożonych	przez	niego	Zamówieniach	w	Sklepie.

10.	 Koszyk	–	element	oprogramowania	Sklepu,	w	którym	widoczne	są	wybrane	przez	
Klienta	Produkty	do	zakupu,	a	także	istnieje	możliwość	ustalenia	i	modyfikacji	danych	
Zamówienia,	w	szczególności	ilości	produktów.

11.	 Produkt	-	dostępna	w	Sklepie	rzecz	ruchoma/usługa	będąca	przedmiotem	Umo-
wy	Sprzedaży	między	Klientem	a	Sprzedawcą.

12.	 Umowa	Sprzedaży	-	umowa	sprzedaży	Produktu	zawierana	albo	zawarta	między	
Klientem	a	Sprzedawcą	za	pośrednictwem	Sklepu	internetowego.	Przez	Umowę	Sprze-
daży	 rozumie	się	 też	-	stosowanie	do	cech	Produktu	-	umowę	o	świadczenie	usług	 i	
umowę	o	dzieło.



§ 3

Informacje ogólne

1.	 Sprzedawca	w	najszerszym	dopuszczalnym	przez	prawo	zakresie	nie	ponosi	od-
powiedzialności	za	zakłócenia	w	tym	przerwy	w	funkcjonowaniu	Sklepu	spowodowane	
siłą	wyższą,	niedozwolonym	działaniem	osób	trzecich	lub	niekompatybilnością	Sklepu	
internetowego	z	infrastrukturą	techniczną	Klienta.	

2.	 Przeglądanie	asortymentu	Sklepu	nie	wymaga	zakładania	Konta.	Składanie	za-
mówień	przez	Klienta	na	Produkty	znajdujące	się	w	asortymencie	Sklepu	możliwe	jest	
albo	po	założeniu	Konta	albo	przez	podanie	niezbędnych	danych	osobowych	i	adreso-
wych	umożliwiających	realizację	Zamówienia	bez	zakładania	Konta.	

3.	 Ceny	podane	w	Sklepie	są	podane	w	PLN	i	są	cenami	brutto	(uwzględniają	poda-
tek	VAT).

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W	celu	złożenia	Zamówienia	należy:	

1.	 	 	 	 	wybrać	Produkt	będący	przedmiotem	Zamówienia,	a	następnie	kliknąć	przycisk	
„KUP”	bądź	„Dodaj	do	koszyka”

2.					następnie	wybrać	przycisk	„zobacz	koszyk”

3.					następnie	wybrać	przycisk	„Przejdź	do	kasy”	

4.					podać	swoje	dane	do	wysyłki	Zamówienia

5.					w	przypadku	chęci	uzyskania	faktury	–	uzupełnić	brakujące	dane	

6.					wybrać	„Kontynuuj	do	paypal”

7.					opłacić	zamówienie.	

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient	może	skorzystać	z	możliwości	dostawy	poprzez	Przesyłkę	kurierską.	Koszt	dostawy	
naliczany	jest	automatycznie.		

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

1.	 Zawarcie	Umowy	Sprzedaży	między	Klientem	a	Sprzedawcą	następuje	po	uprzed-
nim	złożeniu	przez	Klienta	Zamówienia.

2.	 Po	złożeniu	Zamówienia	Sprzedawca	niezwłocznie	potwierdza	 jego	otrzymanie	
oraz	 jednocześnie	przyjmuje	Zamówienie	do	 realizacji.	Potwierdzenie	otrzymania	Za-
mówienia	i	jego	przyjęcie	do	realizacji	następuje	poprzez	przesłanie	przez	Sprzedawcę	
Klientowi	 stosownej	wiadomości	e-mail	na	podany	w	 trakcie	składania	Zamówienia	
adres	poczty	elektronicznej	Klienta,	która	zawiera	co	najmniej	oświadczenia	Sprzedaw-
cy	o	otrzymaniu	Zamówienia	i	o	jego	przyjęciu	do	realizacji	oraz	potwierdzenie	zawar-
cia	Umowy	Sprzedaży.	Z	chwilą	otrzymania	przez	Klienta	powyższej	wiadomości	e-mail	
zostaje	zawarta	Umowa	Sprzedaży	między	Klientem	a	Sprzedawcą.



3.	 W	przypadku	wyboru	przez	Klienta:	

a.	 Płatności	PayPal,	Klient	obowiązany	jest	do	dokonania	płatności	w	przeciwnym	
razie	zamówienie	zostanie	anulowane.

4.	 Zamówienie	może	zostać	dostarczone	tylko	za	pośrednictwem	kuriera.	

5.	 	Produkt	zostanie	wysłany	przez	Sprzedawcę	w	terminie	wskazanym	w	jego	opisie	
w	sposób	wybrany	przez	Klienta	podczas	składania	Zamówienia.	

6.	 Początek	biegu	terminu	dostawy	Produktu	do	Klienta	liczy	się	w	następujący	spo-
sób:

a.	 W	przypadku		płatności	PayPal	od	dnia	uznania	rachunku	bankowego	Sprzedaw-
cy.

7.	Dostawa	Produktu	odbywa	się	na	terenie	Unii	Europejskiej.	

8.	Dostawa	Produktu	do	Klienta	jest	odpłatna,	chyba	że	Umowa	Sprzedaży	stanowi	ina-
czej.	Koszty	dostawy	Produktu	(w	tym	opłaty	za	transport,	dostarczenie	i	usługi	poczto-
we)	są	wskazywane	Klientowi	na	stronach	Sklepu	internetowego	w	finalizacji	zakupu,	w	
tym	także	w	chwili	wyrażenia	przez	Klienta	woli	związania	się	Umową	Sprzedaży.	

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1.	 Konsument	może	w	terminie	14	dni	odstąpić	od	Umowy	Sprzedaży	bez	podania	
jakiejkolwiek	przyczyny.

2.	 Bieg	terminu	określonego	w	ust.	1	rozpoczyna	się	od	dostarczenia	Produktu	Kon-
sumentowi	lub	wskazanej	przez	niego	osobie	innej	niż	przewoźnik.

3.	 Konsument	 może	 odstąpić	 od	 Umowy,	 składając	 Sprzedawcy	 oświadczenie	 o	
odstąpieniu	od	Umowy.	Do	zachowania	terminu	odstąpienia	od	Umowy	wystarczy	wy-
słanie	przez	Konsumenta	oświadczenia	przed	upływem	tego	terminu.

4.	 Oświadczenie	 może	 być	 wysłane	 za	 pomocą	 tradycyjnej	 poczty,	 bądź	 drogą	
elektroniczną	poprzez	przesłanie	oświadczenia	na	adres	e-mail	Sprzedawcy:	contact@
integralbodyinstitute.com

5.	 Skutki	odstąpienia	od	Umowy:

a.	 W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	zawartej	na	odległość	Umowę	uważa	się	za	
niezawartą.

b.	 W	 przypadku	 odstąpienia	 od	 Umowy	 Sprzedawca	 zwraca	 Konsumentowi	 nie-
zwłocznie,	nie	później	niż	w	 terminie	 14	dni	od	dnia	otrzymania	oświadczenia	Konsu-
menta	 o	 odstąpieniu	 od	 Umowy,	 wszystkie	 dokonane	 przez	 niego	 płatności,	 w	 tym	
koszty	dostarczenia	rzeczy,	z	wyjątkiem	dodatkowych	kosztów	wynikających	z	wybra-
nego	przez	Konsumenta	sposobu	dostarczenia	innego	niż	najtańszy	zwykły	sposób	do-
starczenia	oferowany	przez	Sprzedawcę.

c.	 Zwrotu	płatności	Sprzedawca	dokona	przy	użyciu	takich	samych	metod	płatno-
ści,	jakie	zostały	przez	Konsumenta	użyte	w	pierwotnej	transakcji,	chyba	że	Konsument	
wyraźnie	zgodził	się	na	inne	rozwiązanie,	które	nie	będzie	się	wiązało	dla	niego	z	żadny-
mi	kosztami.

d.	 Sprzedawca	może	wstrzymać	się	ze	zwrotem	płatności	do	czasu	otrzymania	Pro-
duktu	z	powrotem	lub	do	czasu	dostarczenia	mu	dowodu	jego	odesłania,	w	zależności	
od	tego,	które	zdarzenie	nastąpi	wcześniej.



e.	 Konsument	 powinien	 odesłać	 Produkt	 na	 adres	 Sprzedawcy	 podany	 w	 niniej-
szym	Regulaminie	niezwłocznie,	nie	później	niż	14	dni	od	dnia,	w	którym	poinformował	
Sprzedawcę	 o	 odstąpieniu	 od	 Umowy.	 Termin	 zostanie	 zachowany,	 jeśli	 Konsument	
odeśle	Produkt	przed	upływem	terminu	14	dni.

f.	 Konsument	ponosi	bezpośrednie	koszty	zwrotu	Produktu,	także	koszty	zwrotu	Pro-
duktu,	jeśli	ze	względu	na	swój	charakter	Produkt	ten	nie	mógł	zostać	w	zwykłym	trybie	
odesłany	pocztą.

g.	 Konsument	odpowiada	tylko	za	zmniejszenie	wartości	Produktu	wynikające	z	ko-
rzystania	z	niego	w	sposób	inny	niż	było	to	konieczne	do	stwierdzenia	charakteru,	cech	
i	funkcjonowania	Produktu.

6.	Prawo	do	odstąpienia	od	umowy	zawartej	na	odległość	nie	przysługuje	Konsumen-
towi	w	odniesieniu	do	Umowy:

a.	 w	której	przedmiotem	świadczenia	jest	rzecz	ulegająca	szybkiemu	zepsuciu	lub	
mająca	krótki	termin	przydatności	do	użycia,

b.	 w	której	przedmiotem	świadczenia	są	rzeczy,	które	po	dostarczeniu,	ze	względu	
na	swój	charakter,	zostają	nierozłącznie	połączone	z	innymi	rzeczami.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1.	 Umową	Sprzedaży	objęte	są	Produkty	nowe.

2.	 Sprzedawca	jest	obowiązany	dostarczyć	Klientowi	rzecz	wolną	od	wad.

3.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 wady	 zakupionego	 u	 Sprzedawcy	 towaru	 Klient	 ma	
prawo	do	reklamacji	w	oparciu	o	przepisy	dotyczące	rękojmi	w	kodeksie	cywilnym.	

4.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 wady	 zakupionego	 u	 Sprzedawcy	 towaru	 Klient	 ma	
prawo	do	reklamacji	w	oparciu	o	przepisy	dotyczące	rękojmi	w	kodeksie	cywilnym.	Je-
żeli	Klientem	jest	Przedsiębiorca,	strony	wyłączają	odpowiedzialność	z	tytułu	rękojmi.

5.	 Reklamację	należy	zgłosić	pisemnie	lub	drogą	elektroniczną	na	podane	w	niniej-
szym	Regulaminie	adresy	Sprzedawcy.	

6.	 Sprzedawca	ustosunkuje	się	do	żądania	reklamacyjnego	niezwłocznie,	nie	póź-
niej	niż	w	 terminie	 14	dni,	a	 jeśli	nie	 zrobi	 tego	w	 tym	terminie,	uważa	się,	 że	 żądanie	
Klienta	uznał	za	uzasadnione.

7.	 Towary	odsyłane	w	ramach	procedury	reklamacyjnej	należy	wysyłać	na	adres	
Sklepu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1.	 Administratorem	 danych	 osobowych	 Klientów	 zbieranych	 za	 pośrednictwem	
Sklepu	internetowego	jest	Sprzedawca.

2.	 Dane	osobowe	Klientów	zbierane	przez	administratora	za	pośrednictwem	Sklepu	
internetowego	zbierane	są	w	celu	realizacji	Umowy	Sprzedaży.	Podstawą	przetwarza-
nia	danych	osobowych	jest	art.	6	ust.	1	lit	b	RODO.	Jak	i	celach	podatkowych	gdzie	pod-
stawą	przetwarzania	jest	art.	6	ust.	1	lit	c	RODO.



3.	 Wymagamy	 podania	 przez	 Państwa	 określonego	 zakresu	 danych	 osobowych,	
który	jest:

a)	 dobrowolny,	niemniej	jednak	niezbędny	do	zawarcia	i	realizacji	umowy.

b)	 niezbędny,	 aby	 móc	 wykonać	 zadania	 nałożone	 na	 ADO	 przez	 obowiązujące	
przepisy	prawa.	Niepodanie	danych	w	zakresie	wymaganym	przez	powszechnie	obo-
wiązujące	przepisy,	skutkować	będzie	brakiem	możliwości	podjęcia	działań	w	celu	wła-
ściwego	zawarcia	umowy.	

4.	 Gwarantujemy	spełnienie	Państwa	praw	wynikających	z	ogólnego	rozporządze-
nia	o	ochronie	danych	-	RODO.	Aby	skorzystać	z	poniższych	praw,	proszę	o	kontakt	za	
pośrednictwem	adresu	e-mail:	contact@integralbodyinstitute.com

a)	 żądania	dostępu	do	swoich	danych	osobowych,	ich	sprostowania,	usunięcia	lub	
ograniczenia	przetwarzania;

b)	 wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	Pani/Pana	danych	osobowych;

c)	 przenoszenia	swoich	danych	osobowych;

5.	 Jeżeli	uważa	Pani/Pan,	że	przetwarzanie	danych	osobowych	przez	Administrato-
ra	odbywa	się	niezgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	dotyczącymi	ochrony	
danych	osobowych,	przysługuje	Pani/Panu	prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzor-
czego	zajmującego	się	ochroną	danych	osobowych,	 tj.	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Da-
nych	Osobowych	(ul.	Stawki	2,	00-193	Warszawa).

6.	 W	przypadku	Klienta,	który	korzysta	w	Sklepie	internetowym	ze	sposobu	dostawy	
przesyłką	pocztową	 lub	przesyłką	 kurierską,	Administrator	udostępnia	 zebrane	dane	
osobowe	Klienta	wybranemu	przewoźnikowi	lub	pośrednikowi	realizującemu	przesyłki	
na	zlecenie	Administratora.

7.	 W	przypadku	Klienta,	który	korzysta	w	Sklepie	internetowym	ze	sposobu	płatności	
elektronicznych	lub	kartą	płatniczą	Administrator	udostępnia	zebrane	dane	osobowe	
Klienta,	wybranemu	podmiotowi	obsługującemu	powyższe	płatności	w	Sklepie	 inter-
netowym.	

8.	 Pani/Pana	 dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	 przez	 okres	 obowiązywania	 za-
wartej	umowy	oraz	po	zakończeniu	obowiązywania	tej	umowy	przez	okres	wskazany	
w	przepisach	szczególnych,	w	tym	przez	okres	wymagany	do	ustalenia,	obrony	lub	do-
chodzenia	roszczeń	oraz	okres	przechowywania	wymagany	przez	organy	kontrolne.	

§ 10

Postanowienia końcowe

1.	Umowy	zawierane	poprzez	Sklep	internetowy	zawierane	są	w	języku	polskim.

2.	Sprzedawca	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	zmian	Regulaminu	z	ważnych	
przyczyn	to	jest:	zmiany	przepisów	prawa,	zmiany	sposobów	płatności	i	dostaw	-	w	za-
kresie,	w	jakim	te	zmiany	wpływają	na	realizację	postanowień	niniejszego	Regulaminu.	
O	każdej	zmianie	Sprzedawca	poinformuje	Klienta	z	co	najmniej	7	dniowym	wyprzedze-
niem.

3.	W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszym	Regulaminie	mają	zastosowanie	po-
wszechnie	obowiązujące	przepisy	prawa	polskiego,	w	szczególności:	Kodeksu	cywilne-
go;	ustawy	o	świadczeniu	usług	drogą	elektroniczną;	ustawy	o	prawach	konsumenta,	
przepisy	o	ochronie	danych	osobowych.


