
Załącznik nr1 do Zarządzenia 21/2020 z dn. 10.11.2020

Regulamin sklepu internetowego Kampinoskiego Parku Narodowego

 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedającym jest sklep internetowy (dalej Sklep), dostępny pod adresem: sklep.kampinoski-pn.gov.pl
w Kampinoskim Parku Narodowym z siedzibą: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, NIP 1182081819.

2. Niniejszy  regulamin skierowany jest  do Konsumentów jak i  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, 
określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są drogą internetową na adres: sklep.kampinoski-pn.gov.pl
2. Po  złożeniu  zamówienia  kupujący otrzyma  e-mailem  odpowiedź  potwierdzającą  przyjęcie 

zamówienie oraz ogólny koszt zamówienia wraz z kosztem przesyłki.

3. Sklep  zastrzega  sobie  możliwość  telefonicznego  potwierdzenia  przyjęcia  zamówienia  oraz 
telefonicznej weryfikacji  danych kupującego/odbiorcy przesyłki.  Sklep zastrzega sobie możliwość 
anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

4. Zamówienia są realizowane po dokonaniu wpłaty na konto bankowe: Kampinoski Park Narodowy,  
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, BGK nr 77 1130 1017 0020 1381 5620 0004. W tytule przelewu 
należy podać:  nazwę zamówienia,  imię i  nazwisko.  Zamówienia realizowane są od 1 do 14 dni  
roboczych.

5. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Ceny  znajdujące  się  przy  oferowanych  produktach  w  chwili  składania  zamówienia są  wiążące
i ostateczne.

7. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związaną z tym  
niemożnością realizacji części lub całości zamówienia.

9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu umowy sprzedaży.

10. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.

11. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia.
2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt: sklep.kampinoski-pn.gov.pl

3. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia opłata nie zostanie  
uiszczona.

 FORMY I KOSZTY DOSTAWY

1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki i doliczany jest do wartości zamówienia.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (wg aktualnego cennika: https://bit.ly/2J6UbRz)

3. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki Kampinoski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności.



4. Na ostateczną kwotę zapłaty przez Klienta składa się: cena za produkt oraz koszty dostawy, o której Klient  
jest informowany. 

Faktury

Faktura VAT wystawiana jest na życzenie kupującego i wysyłana wraz z przesyłką.  

 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zwrotu towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo  
zwrotu  przysługuje  osobie  posiadającej  status  Konsumenta,  w  rozumieniu  Ustawy  o  ochronie  praw 
konsumentów. Prawo zwrotu nie przysługuje jednak w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter 
nie mogą zostać zwrócone (zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów). 

2. Zwracany towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób 
zniszczony. Zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego.

3. Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  
oświadczenia Klienta o  odstąpieniu  od Umowy sprzedaży,  zwrócić  mu wszystkie dokonane przez niego  
płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do  
chwili  otrzymania  z  powrotem  Towaru  lub  dostarczenia  przez  Klienta  dowodu  odesłania  Towaru,  w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

4. Jeżeli  Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób  
Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych 
przez niego dodatkowych kosztów.

5. Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Punkt Sprzedaży Wydawnictw pod adresem: 
sklep@kampinoski-pn.gov.pl z dopiskiem reklamacje.

6. Do przesyłki reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od 
umowy. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Kampinoski  Park  Narodowy  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezrealizowanie  zamówienia  z  przyczyn 
technicznych (wadliwe działanie sieci, nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę).

3. Podstawą  jakichkolwiek  roszczeń  stron  wynikających  z  przepisów  prawa  jest  paragon/faktura  VAT 
wystawiona przez Sprzedającego i dostarczona Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

„Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  prowadzonego  Sklepu  jest  Dyrektor 
Kampinoskiego  Parku  Narodowego,  z  siedzibą  w  Izabelinie,  ul  Tetmajera  38.  Dane  osobowe  są 
przetwarzane i  chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  
dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej:  RODO, ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej:  UODO, a także innymi aktami 



normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Dane osobowe zbierane są jedynie w celu realizacji 
zamówienia oraz realizacji  praw i obowiązków administratora związanych z zamówieniem. W Kampinoskim 
Parku  Narodowym  wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  mail:  iod@kampinoski-pn.gov.pl. 
Szczegółowe informacje  dotyczące przetwarzania i  ochrony danych osobowych znajdują się  w zakładce 
KLAUZULA INFORMACYJNA. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO realizujemy podczas składania 
zamówienia”.

Zmiana regulaminu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
wykonania Umowy sprzedaży w sklepie internetowym Kampinoskiego Parku Narodowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem  przetwarzającym  Pani(a)  dane  osobowe  jest  Kampinoski  Park 
Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38;

2. W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, 
mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl;

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: Pani(a) dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom;

5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

7. Posiada  Pani(-)  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich 
sprostowania,  usunięcia  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli 
uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie  przez  Panią(a)  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży

10. Przetwarzanie  podanych  przez  Panią(a)  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Załączniki do regulaminu

1. Formularz umowy sprzedaży:
Ja (Imię i nazwisko, adres Kupującego) zamawiam następujące przedmioty z asortymentu Sklepu: 
(nazwy zamawianych przedmiotów), data zawarcia umowy. Podpis

2. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży:
Ja (Imię i nazwisko, adres Kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących przedmiotów z asortymentu Sklepu: (nazwy zamówionych przedmiotów), data zawarcia 
umowy. Podpis



1. Formularz umowy sprzedaży

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..…

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

tel.:………………………………………………………………………………………………………………….

Zamawiam: …….………………………………………………………………………………………………
nazwa zamówienia

Sztuk: ……………………………..

Data: ………………………………

Podpis: …………………………..



2. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..…

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….

Odstępuję od zamówienia: …….………………………………………………………………………………………………
nazwa przedmiotu zamówienia

Sztuk: ……………………………..

Data: ………………………………

Podpis: …………………………..


