Regulamin i warunki korzytania ze yklepu internetowego www.mycrafyhop.com
I. Potanowienia ogólne.
1. Właścicielem yklepu internetowego ora domeny www.mycraftyhop.com jeyt
Małgorata Schirok Crafyhop z yiedzibą pry ul. Puszzka 15 m 18, 02-785
Warsawa, aIP: 951-185-54--57, REGONa: 36396004-9.
2. W yklepie internetowzm www.mycraftyhop.com ypredawane yą prace wzkonane
według autorykiego projektu Małgoraty Schirok, która jednoześnie jeyt ich
wzłązną właścicielką, a wselkie treści zamieszone na tez ytronie internetowez
(tekyty, zdjęcia, itp.) podlegają ochronie prawnez na podytawie prepiyów uytawy z
dnia 4- lutego 1994- r. o prawie autorykim i prawach pokrewnzch (tekyt jednolity z
2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Be zgody autora zabronione jeyt
min. powielanie treści, ich kopiowanie, predruk, prechowzwanie i pretwaranie z
zaytoowaniem jakichkolwiek środków elektroniznzch, zarówno w całości, jak i w
zęści. Zaabronione jeyt dalse rozpowsechnianie, o którzm mowa w art. 25 uyt. 1
pkt. b uytawy z dnia 4- lutego 1994- r. o prawie autorykim i prawach pokrewnzch.
3. Kilka umieszonzch w yklepie prac, zotało wzkonanzch wg pomzyłu innego
twórcy, co jeyt w zztelny i prejrzyty ypoób zanazone w opiyie produktu.
4-. Dokonanie zakupów w yklepie www.mycrafyhop.com jeyt jednoznazne z
akceptacją niniejsego regulaminu.
II. Korzytanie ze yklepu internetowego i realiacja zamówień.
1. Sklep internetowy www.mycrafyhop.com zznny jeyt pre 24- godziny na dobę, a
zamówienia złożone po godzinie 16:00 traktowane yą jako zamówienia z
naytępnego dnia robozego. W przadku dni uytawowo wolnzch od pracy ora
świąt, zamówienia realiowane będą w naytępnzm dniu robozzm.
2. Ceny produktów w yklepie podawane yą w polykich złotzch i yą cenami brutto
(zawierają podatek VAT).

3. Sklep internetowy www.mycrafyhop.com zaytrega yobie prawo zmiany cen
produktów znajdujączch yię w yklepie, wprowadzenia nowzch towarów do
ypredaży, a także wprowadzania i odwołzwania promocji. Cena produktu w
momencie zakupu jeyt aktualna i wiążąca, i nie narusa praw ytron uzeytnizączch
w tranyakcji pred dokonaniem ww. zmian.
4-. Zaakupów w yklepie dokonzwać można be koniezności zakładania konta i
rejeytrowania yię.
5. Adminiytratorem danzch oobowzch jeyt Małgorata Schirok Crafyhop.
Powierone dane peryonalne podzaa ykładania zamówienia będą pretwarane i
wzkorzytane wzłąznie dla celów realiacji zamówienia. Dane te yą chronione i
pretwarane, zgodnie z treścią Rozporądzenia Parlamentu Europejykiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w yprawie ochrony oób fzznzch w
związku z pretwaraniem danzch oobowzch i w yprawie ywobodnego prepłzwu
takich danzch (RNDN).
6. Ndbiorcami Pańytwa danzch oobowzch yą:
• Pozta Polyka ora frmy tranyportowe, z którzmi Małgorata Schirok Crafyhop
wypółpracuje w zakreyie realiacji dotawy zamówionego lub zakupionego produktu
• Biuro Rachunkowe, z którzm Małgorata Schirok Crafyhop wypółpracuje w
zakreyie prowadzenia kyięgowości
7. Pańytwa dane oobowe będą prechowzwane pre okrea 5 lat, liząc od pozątku
roku naytępującego po roku obrotowzm, w którzm umowa wzgayła lub zotała
rozwiązana, na podytawie uytawy z dnia 29 wreśnia 1994- r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2017 r. poz. 234-2).
8. Przyługują Pańytwu naytępujące prawa związane z pretwaraniem danzch
oobowzch pre Adminiytratora:
• dotępu do danzchę
• yprotowania danzchę
• uyunięcia danzchę
• ogranizenia pretwaraniaę
• wnieyienia ypreciwu wobec pretwaraniaę

• prenoenia danzchę
9. Przyługuje Pańytwu prawo do wnieyienia ykargi do organu nadzorzego
właściwego da. ochrony danzch oobowzch, w przadku uznania pre Pańytwo,
że pretwaranie Pańytwa danzch narusa prepiyy ogólnego rozporądzenia o
ochronie danzch oobowzch z dn. 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie pre Pańytwa danzch oobowzch jeyt dobrowolne, jednakże niebędne
do zawarcia umowy, realiacji zamówienia i dotawy produktu zakupionego w
yklepie internetowzm www.mycrafyhop.com.
11. Kolory oferowanzch produktów widozne na zdjęciach mogą nienaznie różnić
yię od kolorów rezzwiytzch, a jeyt to ypowodowane oświetleniem podzaa
wzkonzwania zdjęć ora indzwidualnzmi uytawieniami monitorów. aależy
dokładnie zapoznać yię z opiyem umieszonzm pry produkcie, który zawierać
będzie szegółowe informacje na jego temat.
12. Sklep internetowy www.mycrafyhop.com oferuje produkty dotępne od zara,
którzch wzyzłka naytępuje natzchmiayt po zakyięgowaniu płatności na koncie
frmowzm, jak również produkty na zamówienie, którzch zaa realiacji
uzgadniany jeyt indzwidualnie.
13 W przadku produktów dotępnzch, zakupów w yklepie internetowzm
www.mycrafyhop.com, dokonuje yię popre umieszenie produktu w kozku,
podaniu poprawnzch danzch do dotawy i wzytawienia faktury ora wzkonaniu
płatności. Po złożeniu zamówienia, klient otrzmuje potwierdzenie realiacji
zamówienia drogą elektronizną na wykaany podzaa dokonzwania zakupu adrea
mailowy. Wzkonzwać yię to będzie automatzznie. Realiacja zamówienia
naytępuje w preciągu 1 dnia robozego po uprednim zakyięgowaniu płatności na
koncie frmowzm.
14-. Prace wzytawione w yklepie wzytępują w pojedznzzch eeemplarach. Wzjątek
ytanowi dział „Materiałów reklamowzch”, który dokładnie opiyany zotał w pkt. III
niniejsego Regulaminu.

III. Warunki zakupu i ykładania zamówień na materiały reklamowe.
1. Zaamówienie każdego produktu preentowanego w dziale „Materiałów
reklamowzch” możliwe jeyt jedznie popre formular kontaktowy. Wselkie
szegóły i warunki tzch zamówień uytalane yą w ramach oobnez koreypondencji
mailowez.
2. W dziale „Materiały reklamowe” iytnieje możliwość zakupu 1 stuki produktu
ora więcez.
3. Produkty preentowane w dziale „Materiały reklamowe” nie yą dotępne od
zara, realiacja zamówienia wznoi do 5 dni robozzch + zaa dotawy w
przadku 1 stuki i dłużez w przadku zamówienia większch ilości, co wześniez
jeyt uytalone i prekaane drogą mailową.
4-. Rozpozęcie realiacji zamówienia dla 1 stuki naytępuje w momencie
zakyięgowania pełnez wartości produktu na koncie frmowzm (cena produktu + kot
tranyportu). W przadku zakupów, którzch ilość zamówienia prekraza 1 stukę,
koniezna jeyt wpłata zalizki w wzyokości 30% od całkowitez wartości zamówienia.
5. W dziale „Materiałów reklamowzch” do wzboru yą naytępujące predmioty:
wiztowniki, pudełka na wino, noteyy duże i małe, chuytezniki, piórniki na biurko,
świece, bombki i pudełka-bombki. Można ykorzytać z już gotowzch projektów
preentowanzch na ytronie yklepu www.mycrafyhop.com (ich liyta będzie
yukceyzwnie powięksana) lub ytworzć całkowicie nowy, dopayowany do
indzwidualnzch potreb. Cała gama dotępnzch wzorów predytawiona zotała na
przkładzie wiztowników (na każdzm zdjęciu podana jeyt nawa projektu), ale te
yame motzwy można zaytoować dla kilku różnzch predmiotów oferowanzch w
grupie materiałów reklamowzch z wzjątkiem świec, bombek i pudełek-bombek.
6. Zaachęcam frmy do zamówienia preentowanzch materiałów reklamowzch
według indzwidualnego projektu, dopayowanego do charakteru i potreb danez
frmy. Tego rodzaju zamówienie popredzone jeyt wzkonaniem płatnzch próbek.
Cena próbek uzależniona jeyt od ytopnia trudności zaytoowanez techniki zdobienia
ora wielkości predmiotu, co wześniez uytalone jeyt drogą mailową. Płatność za
próbki dokonzwana jeyt z góry. Realiacja zamówienia naytępuje po akceptacji

zaproponowanzch wzorów ora uytalonzch drogą mailową szegółów oferty.
7. Proponowane predmioty można zamówić w dowolnez ilości tego yamego rodzaju,
jak i w zeytawach powięksonzch o inne produkty. W ykład zeytawu mogą
wchodzić naytępujące produkty: wiztowniki, pudełka na wino, noteyy duże i małe,
chuytezniki i piórniki na biurko. Zaeytaw muyi zawierać minimum try produkty, co
zapewnia dodatkowe 10% rabatu.
8. Ceny produktów preentowanzch w grupie materiałów reklamowzch podawane
yą w polykich złotzch i yą cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dodatkowo
zawarty jeyt w nich kot opakowania, którzm jeyt do wzboru: pudełko kartonowe,
torebka papierowa lub folia ozdobna.
9. Do ceny produktu dolizany jeyt kot tranyportu, którego wzyokość zależy od
ilości zamówionzch produktów i uytalany jeyt indzwidualnie.
10. Dodatkowzm kotem obciążone jeyt również umieszenie na produkcie logo
frmy z wzjątkiem produktów, na którzch nie jeyt to możliwe, zzli świecach ora w
szególnzch przadkach na bombkach ykładanzch i pudełkach-bombkach.
11. W cenie pudełek-bombek nie yą wlizone yłodzze, niemniez iytnieje możliwość ich
dokupienia.
12. Każde zamówienie realiowane jeyt najszbciez jak to możliwe, zatem iytnieje
możliwość zakońzenia realiacji zamówienia w terminie krótszm, aniżeli zotanie
to zaoferowane. Również w przadku nieprewidzianzch yztuacji i koniezności
wzdłużenia zayu realiacji zamówienia, informacja taka zotanie niewłoznie
prekaana droga mailową.
IV. Płatności ora zaa realiacji zamówienia.
1. Zaa produkty zakupione w yklepie, płatności można dokonać wzłąznie on-line
pre frmę PayPal (www.pazal.com/pl/webappa/mpp/ua/uyeragreement-fll).
2. Dane banku ora nr konta, na który należy dokonać płatności:

IaGO Bank Śląyki S.A., 77 1050 1025 1000 0092 2354- 6731.
3. Do ceny produktu dolizany jeyt kot tranyportu, z małzmi wzjątkami, gdzie
cena za tranyport wlizona jeyt w cenę produktu. W takich przadkach, informacja
na ten temat zawarta jeyt w opiyie produktu. Podzaa zakupu w yklepie więksez
ilości produktów i zamieszenia ich w kozku, koty tranyportu ulegają
automatzznemu zredukowaniu.
4-. Koty tranyportu podane pry każdzm dotępnzm produkcie, dotzzą dotawy
na terenie Polyki. Koty wzyzłki do innzch krajów uzgadniane yą indzwidualnie.
5. Koty tranyportu w przadku realiacji produktów wzkonzwanzch na
zamówienie uzgadniane yą indzwidualnie.
6. Wzyzłka zamówień dotzzączch produktów dotępnzch, naytępuje w preciągu 1
dnia robozego po uprednim zakyięgowaniu płatności na koncie frmowzm.
7. Czaa realiacji ora wzyzłka zamówień dotzzączch produktów wzkonzwanzch
na zamówienie uytalany jeyt indzwidualnie.
8. Dotawa produktów realiowana jeyt pre Poztę Polyką ( www.poztapolyka.pl/?a=regulamin) lub frmę kurieryką i preyzłki należy otwierać w obecności
kuriera. W przadku ewentualnego uskodzenia produktu w tranyporcie, frma
realiująca dotawę zaakceptuje reklamację wzłąznie po ypiyaniu pre kuriera
protokołu uskodzenia, potwierdzającego powzżsą yztuację. Dokument ten muyi
bzć podpiyany pre obie ytrony (zamawiającego i frmę realiującą dotawę).
9. Produkty dotarzane yą na adrea podany w zamówieniu, dlatego poprawność
danzch adreyowzch podzaa dokonzwania zakupu jeyt niebędna do prawidłowez
realiacji dotawy.
V. Zawroty, reklamacje i uskodzenia.
1. Zagodnie z uytawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konyumenta, mają
Pańytwo prawo zwrócić towar be podania przzzny w terminie 10 dni

kalendarowzch od daty jego otrzmania. Zawrot może dotzzzć wzłąznie towaru
nieużzwanego i nieuskodzonego. Do preyzłki zwrotnez należy dołązzć fakturę
VAT lub paragon ora dokładne dane kupującego i nr konta, na który należy
dokonać zwrotu pieniędzy. Pieniądze zwrócone zotaną najpóźniez w terminie 5 dni
robozzch po otrzmaniu pre yklep preyzłki i kwota zwrotu obejmuje wzłąznie
cenę za produkt, nie rekompenyuje kotów dotawy ora kotów odeyłania towaru.
Koty wzyzłki zwrotnez ponoi kupujący.
2. Zawroty wzyzłane na kot yklepu za pobraniem nie będą przjmowane.
3. Preyzłkę należy odeyłać na adrea:
Małgorata Schirok Crafyhop, Al. KEa 98 m 4-8, 02-777 Warsawa
4-. Jeśli zakupiony produkt nie będzie zgodny z zamówieniem, nie będzie ypełniał
ozekiwań, lub też będzie poiadał wady, które w świetle prawa ytanowić będą o
jego niegodności z zawartą umową ypredaży, należy go odeyłać w orzginalnzm i
nieuskodzonzm opakowaniu na adrea podany w pkt. 3 wra z reklamacją na
piśmie. W terminie 14- dni od dnia otrzmania reklamowanego produktu, odeyłana
zotanie informacja o ypoobie rozpatrenia reklamacji.
5. Preyzłki należy otwierać w obecności kuriera. W przadku ewentualnego
uskodzenia produktu w tranyporcie, frma realiująca dotawę zaakceptuje
reklamację
wzłąznie po ypiyaniu pre kuriera protokołu uskodzenia,
potwierdzającego powzżsą yztuację. Dokument ten muyi bzć podpiyany pre obie
ytrony (zamawiającego i frmę realiującą dotawę). aaytępnie protokół należy
preyłać wra ze zdjęciami uskodzonego produktu na adrea mailowy:
ychiroko@wp.pl. Jedznie ypełniając te warunki yklep może zaproponować ponowne
wzkonanie produktu (w związku z tzm, iż oferowane w yklepie predmioty yą ręznie
dekorowane, zaa ozekiwania na nowy produkt jeyt różny i uzależniony od
złożoności i trudności danez techniki zdobienia) lub zwrot kotów.
6. Sklep nie ponoi odpowiedzialności w yztuacji użzcia produktu niegodnzm z
jego prenazeniem.
VI. Potanowienia końcowe.

1. Sklep internetowy www.mycrafyhop.com zaytrega yobie prawo do zmiany treści
Regulaminu w dowolnzm zayie.
2. Regulamin yklepu internetowego www.mycrafyhop.com wchodzi w żzcie z dniem
22.05.2018r.

