
REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

Apteka  internetowa  pod  adresem  www.aptekastaromiejska.pl  zwana  dalej  „Apteką”  prowadzona  jest  przez:
Apteka Staromiejska sp. z o. o.

z siedzibą w Olkuszu ul. A. Mickiewicza 7

nr KRS 0000634084  NIP 6372198527 REGON 365264383 

telefon kontaktowy 728346296  e-mail: sklep@aptekastaromiejska.pl

nr konta bankowego: 67 1140 2004 0000 3902 7642 2041

Spółka  prowadzi aptekę ogólnodostępną oraz aptekę internetową zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.
Apteka wpisana jest do rejestru aptek ogólnodostępnych prowadzących sprzedaż wysyłkową przez internet pod nr
FA.KR.4100-Z-739-127/09 

Dokonywanie zakupów poprzez stronę www.aptekastaromiejska.pl oznacza akceptację następujących zasad:

OFERTA

1. Wszystkie produkty sprzedawane w Aptece są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła i są dopuszczone do
obrotu na terenie Polski, są przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami.

2. Ceny oferowanych w Aptece podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

3. Podane w serwisie ceny produktów obowiązują w momencie składania zamówienia.

4. Apteka oferuje do sprzedaży produkty,  które fizycznie posiada na stanie magazynowym a w wyjątkowych
przypadkach braku produktu  (np.  z  powodu  wycofania  produktu  przez  producenta/dystrybutora,  czy zdarzeń
niezależnych od Apteki ) Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.

5. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączone do paczki z
zamówieniem lub wydany w okienku apteki  -w zależności  od opcji  lub możliwości  odbioru wybranej  przez
Klienta w trakcie składania zamówienia.

6.  Jest  możliwość  zapisania  się  Kupującego  do  listy  obserwatorów,  w  celu  otrzymywania  newslettera
zawierającego informacje dotyczące nowości i aktualne oferty apteki.

7.  Produkty  przedstawione  na  zdjęciu  mogą  różnić  się  od  otrzymanych  w  przesyłce  w  przypadku  zmiany
opakowania przez producenta (wyglądu, dołączania tzw. gratisów, zmian ilościowych zawartości opakowań itp.).

8. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

9. Apteka nie prowadzi odsprzedaży do innych aptek, punktów aptecznych i sklepów zielarskich.  

ZAKUP

1.Przed dokonaniem zakupu w Aptece bardzo prosimy o przemyślane zakupy gdyż ze względu na ustawowy
zakaz zwrotu leków i wyrobów medycznych wydanych z apteki zwroty nie będą uwzględniane (szczegóły -patrz
dział „Zwroty i reklamacje”)

2.Do każdego zakupu Klient otrzymuje paragon lub fakturę opiewający na zakupiony towar oraz koszty jego
transportu do kupującego jeśli została wybrana taka opcja. W przypadku życzenia klienta o wystawienie faktury
VAT,  klient  powinien  wybrać  odpowiednią  opcję  przy  składaniu  zamówienia  wraz  z  podaniem  danych  do
wystawienia faktury.

3.Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.Apteka nie prowadzi odsprzedaży towaru do innych aptek, punktów aptecznych i sklepów zielarskich.
W przypadku dokonania zakupu przez podmioty wymienione w pkt. 4 Zamówienie będzie anulowane a zwrot 
wpłaconej kwoty może ulec pomniejszeniu o koszty obsługi tego zwrotu ( prowizje operatorów rozliczeniowych).
   
5.W razie potrzeby kupujący może zasięgnąć porady farmaceuty wysyłając zapytanie na adres 
aptekastaromiejska@onet.pl



FORMY PŁATNOŚCI

1.Apteka akceptuje następujące formy płatności:

– płatności on-line przez Systemy Płatności Internetowych

– przedpłata przelewem bankowym na konto 67 1140 2004 0000 3902 7642 2041

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym

– płatność przy odbiorze u kuriera

TRANSPORT i KOSZTY WYSYŁKI.

1.Koszty wysyłki zakupionego towaru pokrywa Klient zgodnie z wybraną opcją dostawy.

2.Dostawę realizujemy poprzez usługi kurierskie.

Korzystamy z takich operatorów logistycznych jak: GEIS, DPD, Poczta Polska, Ruch, Inpost.

Na życzenie klienta mogą być brani pod uwagę inni operatorzy, lecz tylko za zgodą obsługi sklepu potwierdzoną
mailem. 

3.Wszystkie przesyłki są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu ( pianka, folia
bąbelkowa  itd).  Na  życzenie  Klienta  możliwe  jest  wysłanie  przesyłki  jako  dodatkowo ubezpieczonej.  Koszt
ubezpieczenia przesyłki pokrywa Kupujący.

4.Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po otrzymaniu płatności. 

Odbiór osobisty możliwy jest w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 7 w godzinach:

8:00-20:00 od poniedziałku do piątku,

8:00 -15:00 w soboty

 po otrzymaniu maila potwierdzającym gotowość apteki do wydania zakupionych towarów.

5.Apteka  zastrzega  sobie  prawo  czasowego  zawieszenia   wysyłki  w  określonych  formach,  w  sytuacjach
zawieszenia ich działalności przez podmioty prowadzące, w wyniku siły wyższej.

6.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00 mogą być rozpatrywane w następnym dniu roboczym, a
przesłane w dni wolne i święta w pierwszym następnym dniu roboczym.

7.Przesyłka opłacona przelewem tradycyjnym zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym, a
przesłana w dni wolne i święta w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.

ZWROTY I REKLAMACJE

1.Zgodnie z art. 96 ust.5 i 6 ustawy z dnia 06.09.2001r. - prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zmianami) – produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy zwrot następuje z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania produktu
leczniczego lub wyrobu medycznego.

2.W sytuacji  uszkodzenia  przesyłki,  wady  jakościowej  lub  niewłaściwego  wydania  w  pierwszej  kolejności
prosimy o kontakt mailowy/telefoniczny. Podstawą reklamacji jest dostarczenie oryginału paragonu fiskalnego,
lub kserokopii faktury VAT.

3.Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

4.W sytuacji zagubienia przesyłki,  po otrzymaniu informacji od Kupującego zostanie niezwłocznie uruchomiona
stosowna procedura reklamacyjna.

5.Apteka nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy.

6.Apteka pokrywa koszty powtórnej wysyłki produktów w przypadku uznanej reklamacji.

7.W przypadku zwrotu produktu Klient  otrzymuje zwrot ceny tego produktu.  Zwrot następuje przelewem na
rachunek bankowy banku w Polsce wskazany przez Klienta.

8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do  14 dni od daty zgłoszenia.



POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów: aptekastaromiejska.pl. jest
Apteka Staromiejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu (adres siedziby i adres do
korespondencji: ul. Mickiewicza 7, 32-300 Olkusz); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000634084; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: 

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ,  XII  WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; 

kapitał zakładowy w wysokości  80.000,00 zł; NIP:6372198527; REGON: 365264383 

(dalej: Administrator  lub Usługodawca); 

Obowiązki informacyjne Administratora:

Jako Administrator  mamy względem Państwa rozszerzony obowiązek  poinformowania  Państwa o wszystkich
ważnych aspektach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych: 

• w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej, 

• w jakim zakresie; 

• komu udostępniamy lub przekazujemy do przetwarzania Państwa dane; 

• czy przekazujemy te dane do państw trzecich; 

• do kogo możecie się Państwo zwrócić u nas w sprawie przetwarzania tych danych; 

• czy wreszcie o przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem.

Do kogo możecie się zwrócić w sprawie przetwarzania dotyczących Państwa danych? 

Pragniemy poinformować, że administrator reprezentujący usługodawcę wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
którego adres mailowy: sklep@aptekastaromiejska.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw
związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

Możecie Państwo zgłaszać problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych także na inne adresy do
korespondencji opublikowane na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również
drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do
charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej. 

W jaki sposób chronimy państwa dane?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami, 

• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 

• przechowywane  w  formie  umożliwiającej  identyfikację  osoby,  której  dane  dotyczą,  przez  okres  nie
dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane; 

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane? 

Podstawowym  celem  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  jest  zapewnienie  Państwu  możliwości
korzystania w ramach wyrażonej przez Państwa woli ze wszystkich funkcjonalności serwisu internetowego, w
ramach którego oferujemy Państwu możliwość nabycia towarów drogą elektroniczną i dostawy pod wskazany
adres  lub  odbiór  na  miejscu  w  aptece  a  także  konsultacji  z  pracownikiem  apteki  za  pomocą  środków
elektronicznych takich jak email lub chat. 

Wszystkie  inne cele  przetwarzania  danych mają związek z celem głównym, a  jest  to  m.in.  zbieranie  danych
pozwalających najlepiej  dopasować nasza ofertę do Państwa oczekiwań, wykorzystywanie Państwa danych w



procesie płatności za zakupy, czy zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez
Państwa z naszego serwisu. 

Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

Zapraszamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółowymi  celami,  podstawami  i  zakresem  przetwarzania  danych
opublikowanymi w naszej Polityce prywatności. 

Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania: 

• naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą
serwisu, 

• przewoźnikom i operatorom pocztowym, 

• platformom płatniczym, 

• różnego  rodzaju  wyspecjalizowanym  przedsiębiorcom,  wspomagającym  nas  przy  realizacji  zadań
serwisu, 

• organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi, 

• firmom  windykacyjnym,  kancelariom  prawniczym,  sądom  i  innym  podmiotom  w  związku  z
dochodzeniem roszczeń. 

Zapewniamy,  że  w  każdym  przypadku  udostępnienie  lub  przekazanie  danych  osobowych  do  przetwarzania
odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub
w oparciu o obowiązek prawny. 

Jak długo przetwarzamy dane? 

Państwa dane są przetwarzane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. 

W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. 

Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np.
prawo podatkowe lub  farmaceutyczne  nakazuje  przechowywanie tych  danych przez  oznaczony w przepisach
okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią
dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej 

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Apteka Staromiejska Sp. z o.o.: 

• prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do  wniesienia  sprzeciwu,  oraz  prawo do  przenoszenia  danych w przypadkach  określonych w
przepisach RODO, 

• prawo cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem (dotyczy w szczególności  przetwarzania
danych w celach marketingowych); 

• prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego; 

• prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez
Administratora narusza przepisy RODO. 



Czy musicie Państwo podać nam swoje dane? 

Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych 
może uniemożliwić Państwu sprawne skorzystanie z naszej oferty, szczególnie jeśli chodzi o dane teleadresowe 
potrzebne do realizacji sprzedaży wysyłkowej lub korzystanie z funkcjonalności 
serwisu Apteka Staromiejska sp. z o.o.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych
skutkuje  brakiem  możliwości  otrzymywania  spersonalizowanej  oferty  usług  i  bonusów  oferowanych  przez
Administratora danych i jego Partnerów biznesowych. 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1.Apteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem lub informacją
na ulotce lub opakowaniu użycia zakupionych produktów.

2.Użyte w serwisie nazwy produktów i marek, znaki graficzne są własnością firm i są prezentowane wyłącznie w
celach informacyjnych.

3.Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów/dystrybutorów lub zostały utworzone przez Aptekę, są
prezentowane w celach informacyjnych. Kopiowanie zdjęć i opisów ze strony jest zabronione.

4.Zdjęcia  produktów mogą  różnić  się  od  opakowania  rzeczywistego  ze  względu  na  zmiany dokonane  przez
producentów/dystrybutorów.

5.Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z zakupami w Aptece jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu.

6.Kupujący składając zamówienie niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem, w pełni
rozumie i akceptuje jego treść.

W pozostałych sprawach związanych z zakupami w Aptece obowiązują ogólne przepisy prawa cywilnego i prawa
farmaceutycznego.

Nasza Apteka dokłada wszelkich starań aby każdy kupujący był usatysfakcjonowany zakupami. 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby zasięgnięcia informacji personel apteki pozostaje do Państwa
dyspozycji.

Zapraszamy.

Informacje dodatkowe:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków 

tel: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43
fax: (12) 422 75 52
email:mwif@wif.malopolska.pl lub sekretariat@wif.malopolska.pl 

Godziny urzędowania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

Poniedziałek: 9.00 – 11.00
Czwartek: 9.00 – 11.00


