REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
NA TORTY PUTKA
Regulamin określa zasady dokonywania zamówień internetowych na torty składanych za pośrednictwem strony
internetowej - putka.pl/zamów-tort.
Producentem tortów jest PUTKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Sadowej 36,05-850, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000889642 REGON: 002042468, NIP: 1130005947 (Sprzedający).

WYTYCZNE DO ZAMÓWIENIA TORTÓW STANDARDOWYCH
(wg. wyboru możliwych opcji z formularza zamówienia)
SPOSÓB
ZŁOŻENIA
ZAMÓWIENIA

1.

2.
3.

4.

ZŁOŻENIE
ZAMÓWIENIA

Zamówienie na tort składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na
stronie internetowej putka.pl/zamów-tort. Złożenie zamówienia nie wymaga
rejestracji.
Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę.
W celu dokonania zamówienia Klient podaje następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)
- adres korespondencyjny
- adres e-mail
- numer telefonu kontaktowego
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić
dokonanie przez Klienta złożenie oraz realizację Zamówienia.

Aby złożyć zamówienie należy kliknąć „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY PRZY
ODBIORZE”. Poprzez kliknięcie „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” dochodzi do
zawarcia Umowy i zamówienie jest wiążące. Na podany przez Klienta adres email
przyjdzie podsumowanie złożonego zamówienia.
W przypadku braku wiadomości email prosimy o kontakt z pracownikiem Putki.
Kontakt z pracownikiem Putki w sprawie złożonego zamówienia:
607 044 317 lub kontakt mailowy: torty@putka.pl
Po skutecznym złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest to zapłaty całej ceny za tort
i odbioru zamówienia w ustalonym terminie.

DATA ODBIORU
Torty standardowe należy zamawiać nie później niż 2 dni robocze przed planowaną
datą odbioru do godziny 12:00. Zamówienia na poniedziałek, należy złożyć najpóźniej w
piątek do godziny 12:00.
Dzień roboczy liczony jest jako pełna doba od godziny 12:00 do 12:00 następnego dnia,
od poniedziałku do piątku będącymi dniami pracującymi.
UWAGA! Nie ma możliwości odbioru tortu w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przykład:
Aby zamówić tort na sobotę - zamówienie należy złożyć do godziny 12:00 w czwartek.
Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w czwartek będą do odbioru najszybciej w
poniedziałek. Tort należy odebrać w ustalonym dniu odbioru w godzinach pracy sklepu,
w którym ma nastąpić odbiór.

MIEJSCE
ODBIORU TORTU

Należy wybrać sklep dostępny na liście formularza zamówienia lub
można wyszukać najbliższy sklep na mapie.
Tort odbierany jest osobiście przez Klienta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
PUTKA nie dowozi tortów do Klienta.

KONFIGURACJA
ZAMÓWIENIA

Klient samodzielnie konfiguruje zamówienie na tort poprzez wybór dostępnych opcji w
formularzu strony internetowej putka.pl/zamów-tort.
Aby Zamówić tort należy dokonać wyboru następujących parametrów:
1) KSZTAŁT
2) ROZMIAR (WAGA)
Podana waga tortu dotyczy tortu wraz z dekoracją.
Ostateczna waga tortu może się wahać o ok. 10% w stosunku do zamówienia.
Tort robiony jest ręcznie, a owoce i inne składniki użyte do dekoracji mogą mieć
różną gramaturę.
3) SMAK
4) DEKORACJA
W przypadku gdy dostępna jest opcja wyboru własnego zdjęcia (możliwe tylko przy
niektórych tortach):
Należy załadować własne zdjęcie wyłącznie w formacie .jpg.
Maksymalny rozmiar pliku to 3 MB.
Nazwa pliku powinna być bez polskich znaków i znaków specjalnych.
Uwaga! Przy wyborze tej opcji brak jest dodatkowej dekoracji tortu. Ewentualne
dostępne opcje wykończenia tortu będą do wyboru w sekcji: Wykończenie.
PUTKA nie odpowiada za jakość zdjęcia i efekt końcowy na zamówionym torcie.
Klient winien zamieścić zdjęcie jak najlepszej jakości i dostosowane do wielkości i
kształtu tortu.
PUTKA zastrzega sobie prawo do przycięcia zdjęcia w zależności od możliwości
zamieszczenia go na torcie.
5) WYKOŃCZENIE
6) NAPIS
Dopuszczalna długość znaków na tort znajduje się w formularzu. Putka zastrzega, iż
w przypadku zbyt długiego napisu ma prawo do wprowadzenia jego modyfikacji.
Długość napisu zależy od kształtu i wielkości tortu oraz dekoracji.

Putka zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów dekoracyjnych czy układu na torcie
ze względów praktycznych lub estetycznych.

DANE
ZAMAWIAJĄCEGO
I UWAGI

Prosimy o podanie danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia oraz
kontakt.
W Polu uwagi - prosimy o wprowadzenie swoich dodatkowych uwag i informacji
związanych z zamówieniem.

PODSUMOWANIE

W podsumowaniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące składanego przez
Państwa Zamówienia.
Przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie:
- poprawności danych
oraz zapoznanie się z:
- informacją o przetwarzaniu danych osobowych
- regulaminem składania zamówienia na tort
W przypadku poprawności danych, aby złożyć zamówienie, należy nacisnąć przycisk:
ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
Zamówienie jest wiążące z chwilą jego złożenia.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM TORTU STANDARDOWEGO
CENA

Ostateczna cena sprzedaży będzie zależna od wybranych opcji dotyczących tortu oraz
ostatecznej wagi tortu.
Ostateczna waga tortu zostanie podana przy jego odbiorze w sklepie.
Tort ważony jest po jego wyprodukowaniu w cukierni (przed zapakowaniem w karton)
i ostatecznie wyceniany.
Zastrzegamy, iż ostateczna waga tortu może się nieznacznie różnić o ok. 10% w
stosunku do zamówienia.
Na ostateczną wagę tortu składa się waga tortu wraz z wagą dekoracji.
Cena jednostkowa za 1 lub 1,5 kg tortu podana jest w Podsumowaniu.
Sposób wyliczenia ostatecznej ceny tortu:
Cena jednostkowa tortu za 1 / 1,5 kg x ostateczna waga tortu

ZMIANY W
ZAMÓWIENIU

Zmiany w wyglądzie, smaku czy wielkości tortu można dokonać nie później niż na 48 h
w dni robocze przed terminem odbioru tortu.
W celu dokonania zmiany w zamówieniu tortu prosimy o kontakt telefoniczny pod
numer: 22 31 06 302 lub mailowo na adres: torty@putka.pl.
Potwierdzenie wprowadzenia zmian oraz ich zakres zostanie dokonane poprzez wysłanie
na podany przez Klienta adres email.
Zmiana w zamówieniu może skutkować zmianą ceny.

DEKORACJE

W zależności od rodzaju dekoracji może być ona jadalna lub niejadalna.
W torcie i dekoracji mogą znajdować się wykałaczki, druciki dekoratorskie lub inne
dopuszczone do kontaktu z żywnością elementy – które są niezbędne do użycia w celu
wykonania tortu.
Torty zawierają składniki mogące powodować uczulenie.
W sprawie szczegółów w kwestii dekoracji, alergenów itp. prosimy o kontakt telefoniczny
pod numer: 22 31 06 302 lub mailowo na adres: torty@putka.pl.

OSTATECZNA
CENA I SPOSÓB
ZAPŁATY

Ostateczna cena tortu zostanie podana w momencie jego odbioru.
Klient dokonuje zapłaty za tort gotówką lub kartą płatniczą (wg możliwości danego
sklepu) w całości przed dokonaniem jego odbioru.

WYTYCZNE DO ZAMÓWIENIA TORTÓW NIESTANDARDOWYCH
(M.IN. WESELNY, PIĘTROWY)
1.

2.

3.

W celu złożenia Zamówienia na tort niestandardowy (np. weselny, piętrowy, nieprzewidziany w
formularzu na stronie putka.pl/zamow-tort) szczegóły należy ustalić indywidualnie.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 22 31 06 302 lub mailowo na adres: torty@putka.pl.
Czas realizacji zamówienia na tort niestandardowy jest różny w zależności od stopnia skomplikowania
tortu oraz okresu, w którym jest zamawiany. Prosimy o zamawianie tortów z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem (liczone są tylko dni robocze). W przypadku gdy wymagana będzie wpłata zadatku,
warunkiem złożenia zamówienia będzie wpłacenie zadatku w terminie podanym przez pracownika Putki,
przy czym informujemy, że termin ten nie będzie późniejszy niż 3 dni robocze przed terminem odbioru
Zamówienia.
Przyjęcie zamówienia do realizacji w tym ostateczny termin realizacji zostanie potwierdzone
z pracownikiem PUTKI.
W celu dokonania zamówienia Klient podaje następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)
- adres korespondencyjny
- adres e-mail

5.

- numer telefonu kontaktowego
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta złożenie oraz realizację
Zamówienia.
ZŁOŻENIE
ZAMÓWIENIA

W celu uzyskania wyceny Klient zobowiązany jest do przesłania na adres email
torty@putka.pl zapytania w którym poda co najmniej następujące dane, umożliwiające
dokonanie wyceny:
1) KSZTAŁT
2) ROZMIAR – ILOŚĆ PORCJI
Ostatecznie ustalona waga tortu dotyczy tortu wraz z dekoracją.
Ostateczna waga tortu może się wahać o ok. 10% w stosunku do zamówienia.
Tort robiony jest ręcznie, a owoce i inne składniki użyte do dekoracji mogą mieć
różną gramaturę.
3) SMAK
4) DEKORACJA
W przypadku gdy Klient chce aby na torcie było zdjęcie należy przesłać je
w formacie .jpg. Maksymalny rozmiar pliku to 3 MB.
Klient winien zamieścić zdjęcie jak najlepszej jakości i dostosowane do wielkości i
kształtu tortu.
PUTKA zastrzega sobie prawo do przycięcia zdjęcia w zależności od możliwości
zamieszczenia go na torcie.
5) WYKOŃCZENIE
6) NAPIS
7) INNE ISTOTNE INFORMACJE
8) DATA ODBIORU TORTU
Nie ma możliwości odbioru tortu w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.
Tort należy odebrać w ustalonym dniu odbioru w godzinach pracy sklepu, w którym
ma nastąpić odbiór.
9) MIEJSCE ODBIORU TORTU
Tort odbierany jest w sklepach firmowych lub patronackich Putki.
Prosimy o wskazanie adresu sklepu w którym planowany jest odbiór tortu.
Tort odbierany jest osobiście przez Klienta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
PUTKA nie dowozi tortów do Klienta.
10) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJACEGO:
- imię i nazwisko
- adres
- telefon kontaktowy
W odpowiedzi na tak przesłane zapytanie, skontaktuje się z Państwem pracownik
Putki w celu dokonania ostatecznych ustaleń co do tortu, jego wyceny oraz wysokości
i terminu wpłaty bezzwrotnego zadatku.
Zamówienie uważa się za skutecznie złożone po potwierdzeniu wszystkich ustaleń z
pracownikiem Putki i wpłacie zadatku (jeżeli jest on wymagany), w wymaganym przez
Putkę terminie, przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż minimum 3 dni
robocze przed terminem odbioru Zamówienia.
Niedokonanie wpłaty zadatku w wymaganym terminie oznacza niezłożenie
zamówienia.
Po skutecznym złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest to zapłaty całej ceny za
tort i odbioru zamówienia w ustalonym terminie.

ZADATEK

Pracownik Putki poda:
1) Kwotę zadatku
2) Termin wpłaty zadatku

Za dzień wpłaty zadatku uważa się datę zaksięgowania na koncie Putki lub wpłacenie w
gotówce w sklepie w którym ma nastąpić odbiór Zamówienia.
Zamówienie uważa się za skutecznie złożone po potwierdzeniu wszystkich ustaleń z
pracownikiem Putki i wpłacie zadatku (jeżeli jest on wymagany), w wymaganym przez
Putkę terminie, przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż minimum 3 dni robocze
przed terminem odbioru Zamówienia.
Niedokonanie wpłaty zadatku w wymaganym terminie oznacza niezłożenie
zamówienia.
3) Dane do wpłaty zadatku
Wpłata może zostać dokonana:
- w sklepie w którym ma nastąpić odbiór Zamówienia- w formie gotówkowej, lub
- na konto Putki (prosimy pamiętać, iż liczy się data zaksięgowania na koncie)
Nr konta bankowego: 48 1050 1025 1000 0090 3023 0230
Tytuł: Tort za (imię i nazwisko), sklep w którym następuje odbiór (adres), data
odbioru

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM TORTU NIESTANDARDOWEGO
CENA

Cena za 1 / 1,5 kg tortu zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a
Klientem i jest zależna od wielu czynników jak: smak, wielkość, waga, stopień
skomplikowania dekoracji.
Sposób liczenia ostatecznej ceny tortu podany jest w punktach poniżej.

ZMIANY W
ZAMÓWIENIU

Zmiany w wyglądzie, smaku czy wielkości tortu można dokonać nie później niż na 72 h
w dni robocze przed terminem odbioru tortu.
W celu dokonania zmiany w zamówieniu tortu prosimy o kontakt telefoniczny pod
numer: 22 31 06 302 lub mailowo na adres: torty@putka.pl.
Potwierdzenie wprowadzenia zmian oraz ich zakres zostanie dokonane poprzez
wysłanie na podany przez Klienta adres email.
Zmiana w zamówieniu może skutkować zmianą ceny.
Warunkiem wprowadzenia zmian będzie dopłata wymaganego zadatku – w tym
zakresie stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące zadatku określone powyżej.

DEKORACJE

W zależności od rodzaju dekoracji może być ona jadalna lub niejadalna.
W torcie i dekoracji mogą znajdować się wykałaczki, druciki dekoratorskie lub inne
dopuszczone do kontaktu z żywnością elementy – które są niezbędne do użycia w celu
wykonania tortu.
Torty zawierają składniki mogące powodować uczulenie.
W sprawie szczegółów w kwestii dekoracji, alergenów itp. prosimy o kontakt
telefoniczny pod numer: 22 31 06 302 lub mailowo na adres: torty@putka.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany szczegółów dekoracyjnych czy układu na torcie ze
względów praktycznych lub estetycznych.

OSTATECZNA CENA
I SPOSÓB ZAPŁATY

Ostateczna cena tortu zostanie wyliczona wg wzoru:
Cena jednostkowa tortu za 1 / 1,5 kg x ostateczna waga tortu
Klient dokonuje zapłaty za tort gotówką lub kartą płatniczą (wg możliwości danego
sklepu) w całości przed dokonaniem jego odbioru.

ODBIÓR TORTU

Klient wskazuje sklep PUTKI w którym zostanie odebrany tort.
Tort należy odebrać w ustalonym dniu odbioru w godzinach pracy sklepu w którym
ma nastąpić odbiór.
UWAGA! Nie ma możliwości odbioru tortu w niedzielę i dni ustawowo wolne od
pracy.

Tort odbierany jest osobiście przez Klienta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
PUTKA nie dowozi tortów do Klienta.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU
I.
DANE
KONTAKTOWE
SPRZEDAJĄCEGO

Siedziba Sprzedającego: Putka sp. z o.o. ul. Sadowa 3605-850 Jawczyce NIP
1130005947
telefon: 22 31 06 302
E-mail: torty@putka.pl

II.
CENA

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena
brutto).

III.
WYMAGANIA
TECHNICZNE DO
ZŁOŻENIA
ZAMÓWIENIA

Do złożenia zamówienia na tort niezbędne są:
a. komputer/ tablet/ smartfon z dostępem do sieci Internetu,
b. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą aplikacji JavaScript.
c. minimalna rozdzielczość ekranu 640x 480 pixeli
d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

IV.
ODSTĄPIENIE OD
UMOWY ORAZ
REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi tort wolny od wad.
2. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, zgodnie z treścią art. 38 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287t.j.) - Prawo odstąpienia od umowy nie
przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, 3) w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb 4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu
zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia.
3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady tortu wobec Klientów na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem
przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie – dane podano w pkt. I.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko (dane
firmy), adres do korespondencji, datę i miejsce odbioru tortu, szczegóły dotyczące
tortu (nr zamówienia), dokładny opis wady, żądanie (roszczenie) Klienta.
5. Sprzedawca prosi, aby w miarę możliwości przekazywać mu fotografię wadliwego
tortu.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej
złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
właściwym dla Sprzedającego jest podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów
uprawnionych prowadzonych przez UOKIK na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
8. Informacje w przedmiocie internetowego rozstrzygania sporów oraz możliwość
dokonania zgłoszenia:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
=PL

V.
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej
("RODO”) jest Sprzedający PUTKA Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie- Wesołej
(05-075) przy ul. Brata Alberta 1, KRS 0000613687.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami
prawa w celach:
a) realizacji zamówienia, dokonania sprzedaży tortu — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
b) rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność
do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych ze sprzedażą tortu — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody);
d) prowadzenia działań marketingowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
e) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które
zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
i) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
j) wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (na podstawie zgody);
k) administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz żądania ich
usunięcia, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, przy czym brak
podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź
brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy
zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
5. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu, jednak na jego podstawie nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje wywołujące wobec
Klienta skutki prawne bądź wpływające na Klienta w podobny sposób.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiot świadczącym usługi na
rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (firma księgowa, firma
hostingowa, firma doradcza, firma obsługująca płatności). Odbiorcami mogą być
także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
7. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
Zamówień. Po upływie tego okresu dane są przechowywane przez czas wynikający
z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej
przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń lub niezbędny dla
realizacji pozostałych celów przetwarzania danych.
9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są
chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
10. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w
Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść
dostępna jest na stronie www.putka.pl/polityka-prywatnosci.
12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: iod@putka.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
VI.
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zabronione jest korzystanie przez Klienta z logo PUTKA, układu i kompozycji stron
internetowych putka.pl (layout), elementów graficznych, a także innych praw
własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste
i inne prawa oraz dobra osób trzecich.
Przesłanie przez Klienta zdjęcia zawierającego wizerunki osób, loga, znaki
zastrzeżone itd., jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Klient posiada
prawo do ich udostępnienia w celu wykorzystania do dekoracji tortu. Jeżeli osoba
lub podmiot wystąpi z roszczeniem wobec PUTKI o naruszenie jej praw, Klient
zobowiązany będzie zwolnić PUTKĘ ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób/
podmiotów trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone PUTCE z powodu
takich roszczeń, a nadto – na żądanie PUTKI – złoży publicznie oświadczenie
stosownej treści.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych wRegulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu cywilnego, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja
o zmianie Regulaminu wraz z jego treścią, nie później niż 14 dni przed wejściem w
życie zmian, zostanie zamieszczona w formie odpowiedniego komunikatu na
Stronie internetowej http://putka.pl/zamow-tort. Zamówienia złożone przez
Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według
dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2021r.

