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Regulamin sprzedaży wydawnictw drogą elektroniczną 

przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Sprzedaż wysyłkowa wydawnictw prowadzona jest przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę 

internetową www.mwmskansen.pl . 

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Kupującym przed zawarciem umowy na stronie 

internetowej www.mwmskansen.pl przez, którą można dokonywać zakupu. Regulamin 

można w każdym czasie pobrać i wydrukować. 

3. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu. 

4. Informacje zawarte na stronie internetowej www.mwmskansen.pl przez, którą można 

dokonywać zakupu odnoszące się do przedmiotów sprzedaży (łącznie z cenami) nie 

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 

art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna 

wskazanego towaru za określoną w informacji  cenę, na warunkach niniejszego 

regulaminu. 

5. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest jedynie na terenie Polski.  

II. Warunki dokonywania zakupów  

1. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są poprzez stronę internetową 

www.mwmskansen.pl  

2. Do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet  poprzez stronę 

www.mwmskansen.pl niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet i aktywnego 

konta poczty elektronicznej.  

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych 

wydawnictw, podać dane adresowe do wysyłki oraz dane do faktury, jeśli ma być 

wystawiona. 

4. W wyniku złożonego przez Kupującego zamówienia, Muzeum przesyła do Kupującego 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Kupującego adres e-

mail. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

Sierpcu, a Kupującym za zawartą. Do przesyłki zawierającej zamówione wydawnictwa 

dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT (o ile Kupujący wybrał ten dowód zakupu). 

5. W przypadku braku w magazynie zamówionego wydawnictwa Muzeum poinformuje o tym  

Kupującego wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże 

informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego. W takim przypadku 

zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie 

będzie możliwa z przyczyn powyżej, Kupujący według własnego wyboru może:  

1) zażądać częściowej realizacji zamówienia w zakresie dostępnych wydawnictw, albo  

2) anulować zamówienie w całości.  

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za wydawnictwa 

objęte zamówieniem, Muzeum zwróci cenę zakupu w całości lub odpowiedniej części, 

zgodnie z procedurą opisaną w dziale VII Zwrot należności. 

7. W przypadku braku zapłaty za wydawnictwa objęte zamówieniem w terminie 14 dni od 

dnia złożenia zamówienia, Muzeum odstąpi od umowy anulując złożone zamówienie, o 
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czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez 

Kupującego adres e-mail.  

III. Zmiany w zamówieniach  

Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować jedynie do momentu 

dokonania płatności. 

IV. Płatności   

1. Wszystkie podawane ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają 

podatek VAT.  

2. Koszt przesyłki będący opłatą zryczałtowaną ponosi Kupujący. 

3. Muzeum nie wysyła zamówień za pobraniem.  

4. Opłaty należy wnosić przelewem na podany rachunek bankowy Muzeum, w tytule 

przelewu wpisując numer zamówienia.  

5. Dokumentem sprzedaży towaru zakupionego w Muzeum jest paragon fiskalny lub faktura 

VAT (o ile Kupujący wybrał ten dowód zakupu) dołączona do przesyłki. 

6. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen wydawnictw. 

7. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji . 

V. Realizacja zamówienia 

1. Zamówienia złożone w niedziele i święta załatwiane będą najwcześniej w pierwszym dniu 

roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.   

2. Wysyłka zamówienia nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na 

rachunku Muzeum należnej kwoty, uiszczonej na podstawie złożonego zamówienia. 

3. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

4. Szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określa Regulamin świadczenia 

usług przez Pocztę Polską. 

5. W momencie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w 

obecności pracownika Poczty Polskiej.  

6. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż 

zamawiany lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o 

czym powinien niezwłocznie powiadomić Muzeum telefonicznie (tel. 24  275 28 83, 24 275 

58 20) lub w formie korespondencji elektronicznej e-mail (biblioteka@mwmskansen.pl). 

VI. Prawo odstąpienia 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kupujący 

będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania 

towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił 

od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie 

rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy 

dołączyć numer zamówienia. 

2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu 

od umowy Muzeum zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym 

koszty dostarczenia rzeczy. 

VII. Reklamacje 

1. Muzeum ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach 

określonych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dotyczących rękojmi za wady. 
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2. W przypadku reklamacji należy niezwłoczne przesłać na własny koszt reklamowany towar 

do Muzeum  wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub kopią faktury oraz opisem 

przyczyny reklamacji. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego 

towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazany przez 

Kupującego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości 

odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamowany towar zostanie wymieniony na 

pozbawiony wad i przesłany Kupującemu na koszt Muzeum, a w przypadku braku towaru 

w magazynie Kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów zgodnie z procedurą opisaną 

w dziale VII Zwrot należności. 

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Kupującego.  

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas 

transportu. 

7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże 

Muzeum podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. 

Jeżeli Muzeum nie udzieliło odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, 

należy przyjąć, że reklamacja została uznana. 

8. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów Kupujący może zgłosić reklamację w zakresie 

świadczenia przez Muzeum usługi sprzedaży wydawnictw drogą elektroniczną. 

VIII. Zwrot należności  

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Muzeum do zwrotu należności 

wpłaconych przez Kupującego na rzecz Muzeum, zwrot ten nastąpi nie później niż w terminie 

14 dni.   

2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.  

IX. Ochrona danych 

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz 

na ich przetwarzanie do celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego 

ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu wydawnictw. Za podanie nieprawdziwych 

bądź niewłaściwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący. 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie dokonywania transakcji zakupu 

wydawnictw za pośrednictwem sieci Internet jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. 

Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, numer RIK 20/99, tel. 242752883 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: dpo@mwmskansen.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z dokonywaniem zakupu 

wydawnictw  (realizacja i rozliczanie transakcji, reklamacja, prowadzenie sprawozdawczości 

finansowej). 

5. Klientom dokonującym zakupu wydawnictw udostępniającym dane osobowe przysługuje 

prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Klientom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa wynikającego z obowiązku prawnego Administratora. 

7. Dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom 

informatycznym, firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
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8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Dane osobowe Kupującego dokonującego jednorazowego zakupu  będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji zakupu i  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi 

reklamacji). 

11. Dane osobowe klientów dokonujących zakupu wydawnictw są przetwarzane 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) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem sprzedaży wysyłkowej wydawnictw przez 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a w zakresie sprzedaży na 

rzecz osób będących konsumentami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 

 


