
Regulamin Sklepu Sensorito

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz z oferowanych przez Sprzedawcę jak również
określa zakres praw i obowiązków Kupującego. Aby dokonać zakupu rejestracja nie jest wymagana.
Kupujący może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z 
niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

DEFINICJE

Sklep– sklep internetowy  https://sensorito.pl. 
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu w sklepie w tym również 
Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia
usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

Umowa  sprzedaży  –  umowa  sprzedaży  Produktów  zawarta  pomiędzy  Sklepem  a  Kupującym
zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres pocztowy: Ul. Adama Mickiewicza 74/43, 01-650 Warszawa
2. Adres e-mail: poradnia@sensorito.pl 
3. Telefon: 795-716-304
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): j.w
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: j.w

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania 

Zamówienie

1. W celu  zawarcia  Umowy  sprzedaży  za  pośrednictwem Sklepu  należy  dokonać  wyboru
Produktu ze strony https://www.sensorito.pl/  oraz dodać do koszyka.

2. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz
Polityki  prywatności,  następnie  podanie  danych  osobowych  oznaczonych  jako
obowiązkowe. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane
osobowe.

3. Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.

4. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Umowę  traktuje  się  za  zawartą  z  momentem  wpływu  Zamówienia  do  systemu
informatycznego Sklepu.

6. Cena  podana  przy  każdym produkcie  jest  wiążąca  w chwili  złożenia  zamówienia  przez
Kupującego.  Sklep  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  cen  znajdujących  się  w  ofercie,
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wprowadzenia  nowych  produktów  do  oferty  sklepu  internetowego,  przeprowadzenia  i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, DHL, In Post. Koszty
dostawy zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.

Metody płatności 

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
2. Za pomocą karty płatniczej: 

• Visa 

• Visa Electron 

• MasterCard 

• MasterCard Electronic 

• Maestro 

3. Za pośrednictwem platformy płatniczej: 
• PayU 

4. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do 
Kupującego. 

Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący  ma prawo odstąpić  od umowy zawartej  ze Sklepem  w terminie 14  dni  od
otrzymania Produktu  bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sklep o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wzór w
załączniku. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację
dotyczącą  wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia  od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  zawartej  umowy  Sklep  a  zwraca  Kupującemu  wszystkie
otrzymane  od niego  płatności,  w  tym koszty  dostarczenia  produktu   niezwłocznie,  a  w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep  został poinformowany o
decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

5. prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  Kupującemu  w
odniesieniu do umowy: 

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Kupującego  lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 

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

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu; 

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



5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego  przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 

Reklamacje 
1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
poradnia@sensorito.pl  sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 
do 30 dni.

2.  Reklamacja  musi  zawierać:  Podanie  informacji  dotyczących  przedmiotu  reklamacji,  w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia
wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile
wada jest istotna).

3.  Istnieją  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i
dochodzenia  roszczeń.  Skorzystanie  z  nich  ma  charakter  dobrowolny  i  może  mieć  miejsce
wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania  sporów  konsumenckich  dotyczących  zawartej  Umowy  sprzedaży  do  Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001
Nr 4, poz. 25 ze zm.).

b)  Konsument może również wystąpić  z  wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej
Umowy  sprzedaży  przez  stały  sąd  polubowny  działający  przy  odpowiednim  wojewódzkim
inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4.  Szczegółowe informacje  dotyczące  rozstrzygania  sporów konsumenckich  w  tym możliwości
skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia
roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach
internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie
na  piśmie  w  terminie  14  dni  liczonym od  dnia  wydania  rzeczy.  Do  zachowania  tego  terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy: poradnia@sensorito.pl) przed jego upływem.
Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.

6.  W razie  odstąpienia od Umowy sprzedaży,  jest  ona uważana za niezawartą.  Zwrot  powinien
nastąpić  niezwłocznie,  w tej  samej  formie  w jakiej  była  dokonana płatność,  nie  później  niż  w
terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

Newsletter
1. Zalogowanie się na stronie  https://sensorito.pl.   nie jest równoznaczne z zapisaniem się na listę
subskrybentów.
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2. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w
przesyłanym  newsletterze  lub  poprzez  wysłanie  prośby  o  wykreślenie  z  listy  na  adres:
poradnia@sensorito.pl

3. Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe podane przez użytkownika newslettera dla celów jego 
subskrypcji nie są publikowane na stronach sklepu ani udostępniane osobom trzecim.



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Marzena Żyburtowicz 

SENSORITO – PORADNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 NIP: 5252396595, REGON: 381014975.
adres e-mail:  poradnia@sensorito.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w 
postaci(*):

................................................................................................................................................................

....................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................

- Data zawarcia 

umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-
ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-
ów): ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.



Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – SENSORITO Poradnia Integracji Sensorycznej Marzena Żyburtowicz

Ul. Adama Mickiewicza 74/43, 01-650 Warszawa

NIP: 5252396595, REGON: 381014975.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania  poprzez  jeden  bądź  kilka  szczególnych  czynników  określających  fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia,  dane  o  lokalizacji,  identyfikator  internetowy  oraz  informacje  gromadzone  za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie 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.

1.5. Sklep/strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod 
adresem  https://sensorito.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz 
wykorzystania plików cookies na stronie:

Administratorem strony jest  https://sensorito.pl  SENSORITO Poradnia Integracji Sensorycznej 
Marzena Żyburtowicz

Ul. Adama Mickiewicza 74/43, 01-650 Warszawa

NIP: 5252396595, REGON: 381014975

Postanowienia Ogólne:

1. Korzystanie ze strony  https://sensorito.pl.  oraz wysłanie zapytania przez formularz 
kontaktowy i dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak 
imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

3. Państwa  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  instytucjom  upoważnionym  z  mocy
prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.

Cele przetwarzania danych:

1. Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli 
do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowanie zamówienia i zakupu Produktów.

https://sensorito.pl/
https://sensorito.pl/


2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 Państwa
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep  internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: PAYPRO S.A. ul. Kanclerska
15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935.

3. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy
użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności
i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

4. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy  ze  Sklepem  internetowym,  podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest
warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
Sklepem.

Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia:

Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę    https://sensorito.pl. ma prawo 
dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies:

1. Dane użytkowników strony   https://sensorito.pl.  Mogą  podlegać  profilowaniu  w celach
marketingowych,  w  tym  do  wyświetlania  najlepiej  dopasowanych  treści  do  oczekiwań
użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających
swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak : dane urządzenia: typ/model urządzenia,
unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu
operacyjnego  i  ustawienia  urządzenia,  ustawiony  język,  rozdzielczość  ekranu,  wersja  i
rodzaj przeglądarki internetowe . 

2. zdarzenia:  czas  korzystania  z  Serwisu,  dane  wyszukiwania  oraz  wszelkie  informacje
przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto
Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stroni, rodzaj odwiedzanych
stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz
rodzaj, ustawiony język w przeglądarce;

3. dane  dotyczące  lokalizacji:  adres  IP,  dane  o  lokalizacji  uzyskane  za  pomocą  różnych
technologii pozycjonowania;

4. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich 
zapamiętywania.

Newsletter:

1.  Administrator  świadczy usługę  newslettera  na  zasadach określonych w regulaminie  osobom,
które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia
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usługi  newslettera,  a  ich  niepodanie  skutkuje  brakiem  możliwości  jego  wysyłki.  Ta  forma
komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

1.  w  celu  świadczenia  usługi  wysyłki  newslettera  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.  w  przypadku  kierowania  do  Użytkownika  treści  marketingowych  w  ramach  newslettera  –
podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie
newslettera;

3.  w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  prawnie
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.  w  celu  ewentualnego  ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami  –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ochronie jego praw.

Przekazywanie danych poza EOG

1.  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni
się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane
osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia
ochrony, przede wszystkim poprzez:

1.  współpracę  z  podmiotami  przetwarzającymi  dane  osobowe  w  państwach,  w  odniesieniu  do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Informacje dodatkowe:

1.Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  realizacji  czynności,  na  poczet  których  zostały
wykorzystane  (Zamówienie)  maksymalnie  do  czasu  zakończenia  prowadzenia  działalności
gospodarczej  przez  Administratora  lub  dłużej,  jeśli  wymagają  tego  odrębne  przepisy,  w
szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.

Kontakt do administratora danych:

E: mail: poradnia@sensorito.pl
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