I Informacje ogólne
1. Właścicielem Sklepu internetowego www.maestrobrush.pl jest:
Maestro Spółka Cywilna Aneta Moskwa, Piotr Szymczyk, Radosław Szady
ul. Bociania 1 lok. 4
20-542 Lublin
email: biuro@maestrobrush.pl
NIP : 712 315 39 34
REGON: 060444167
Konto bankowe: mBANK 61 1140 2004 0000 3502 5991 2363
2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.maestrobrush.pl odbywa się według
niniejszego regulaminu.
3. Klientem sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności
prawnych.
4. Ceny towarów wyrażone są w zależności od wybranej waluty : w złotych polskich, w euro,
w dolarach amerykańskich. Wszystkie ceny zawierają 23% podatku vat.
5. Ceny nie zawierają kosztu wysyłki towaru do Klienta. Koszt ten jest naliczany odrębnie w
wysokości adekwatnej do miejsca dostawy i formy przesyłki. Koszt przesyłki ponosi
Kupujący.
6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia
Umowy sprzedaży.

II Realizacja zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który
zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem
zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
2. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.
3. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.
Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób
dostawy. Kupujący składa zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub dokonuje

Rejestracji Konta. Klient opcjonalnie może podać inny adres dostawy oraz w odpowiednim
miejscu wpisać dodatkowe informację.
4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane
adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji
wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia
należy wybrać przycisk „Potwierdzam zakup”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się
potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta
w zamówieniu. W przypadku podania przez Kupującego błędnego adresu koszt ponownej
wysyłki także ponosi Kupujący.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w
dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie
podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
7. Zamówienia są realizowane w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
Datę złożenia zamówienia w przypadku wybrania formy płatności w postaci przedpłaty na
rachunek bankowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek lub
udokumentowania dokonania wpłaty.
W przypadku braku wpłaty przez 14 dni zamówienia zostaje anulowane.
8. Jeśli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w czasie 14 dni, Klient zostanie o tym
poinformowany telefonicznie lub w formie email. W takim przypadku Klient może odstąpić od
złożonego zamówienia lub zaakceptować częściową realizację zamówienia.
9. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień
odbioru przesyłki przez Kupującego.

III Sposób płatności
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług
(VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
1. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną
potwierdzenia złożonego zamówienia
2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
3. płatności online (Płatności.pl, PayPal),
4. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie)

VI Realizacja dostawy
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje
możliwość osobistego odbioru towaru.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest
dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy,
zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez
niego zamówienia.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie
zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia,
Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej
samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony
przez strony sposób.
6. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez:
- 10 PLN przy wpłacie na konto lub poprzez system PayPal oraz Płatności.pl (przesyłka
listem poleconym priorytetowym Pocztą Polską),
- 20 PLN za pobraniem (za zakupy zapłacisz w momencie odbioru towaru),
- 30 PLN wysyłka zagraniczna (UE/Rosja/Ukraina),
- 0 PLN odbiór osobisty (zakład produkcyjny - Lublin, ul.Bociania 1, lokal 4).
7. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie
ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zalecamy zakup kilku
produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy
grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego
zamówienia osobno.
8. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
9. Dostawy są realizowane w ciągu 8 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia
wpływu płatności.
10. Jeżeli wszystkie zamówione pędzelki są na stanie, zazwyczaj paczka jest wysyłana
następnego dnia od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

V Odstąpienie od umowy
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na
adres: biuro@maestrobrush.pl bądź też listownie na adres:
Maestro Spółka Cywilna
ul. Bociania 1 lok. 4
20-542 Lublin
5. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do
niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem,
dostępnym również pod adresem: http://maestrobrush.pl/odstapienie.pdf lub w innej
formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
6. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o
przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu
należności.
7. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o
odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres
e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
8. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
10. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne
ryzyko oraz koszt.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub
produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu
lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu
stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z
zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów;
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 7
powyżej;
13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi
rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy,
ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
15. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej
zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art.
21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
17. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. 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;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k. zawartej na drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
Umowy.

VI Reklamacje
§1
1.
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2.
Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w
zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.)

§2
1.
Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
a)
żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
b)
żądać wymiany Towaru na nowy;
c)
żądać obniżenia ceny;
d) odstąpić od Umowy;
2.
Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na
wolny od wad albo wadę usunie.
3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru
do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedającego.
4.
W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości
odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma
zastosowania.
5.
W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak
prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
6.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany
na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany
przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.
Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany
rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
§3
1.
Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres
Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej,
nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie na
adres e-mail:biuro@maestrobrush.ploraz pod numerem telefonu:+48(81) 533 61 79
2.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki
listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
3.
W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez
Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje
Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego
rozwiązania sporu.
4.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie
stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego
przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin
przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

§4
1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot
nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw
konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich
w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK,
dostępnym na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która
została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z
pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom
przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez
wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także
skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych
mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów
Sądów Okręgowych.

VII KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE
PRZETWARZANIA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maestro Spółka Cywilna Aneta
Moskwa, Piotr Szymczyk, Radosław Szady 20-542 Lublin, ul. Bociania 1/4
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana
danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: Maestro S.C. 20-542
Lublin, ul. Bociania 1 lok. 4, email: maestrobrush@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi Administratora na
podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska,
danych kontaktowych i adresowych, numeru NIP.
5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie
niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych
zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw
należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

VIII Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zamówienia są przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie są udostępniane innym
podmiotom dla celów marketingowych.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za

3.

4.

5.

6.

usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze
używanym przez Klienta.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
Nazwa Sklepu internetowego maestro sc, adres pod którym jest dostępny:
maestrobrush.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot
prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku

Bezpieczne płatności
PayPal to wiodący na świecie, międzynarodowy system płatności przy użyciu karty
kredytowej który pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie
płatności przez Internet w ponad 190 krajach. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być
dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz
płaskich kart debetowych: VISA ELECTRON i VISA GOLD.
Więcej o PayPal : http://www.paypal.pl/pl

ADRES SIEDZIBY FIRMY :
Maestro S.C.
ul. Bociania 1, lok. 4
20-542 Lublin
NIP : 712 315 39 34
REGON: 060444167

NASZE KONTO BANKOWE :
Nazwa banku : mBANK 
Numer rachunku : 61 1140 2004 0000 3502 5991 2363
Number BIC/SWIFT : BREX PL PW MBK
IBAN : PL 61 1140 2004 0000 3502 5991 2363

PEŁNA NAZWA BANKU :
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
SKRYTKA POCZTOWA 2108
90-959 LODZ 2

Email:
1) biuro@maestrobrush.pl
2) maestrobrush@wp.pl

Telefon:
+48 509 606 147
+48 509 606 147,
+48(81) 533 61 79
+48(81) 533 61 79 (czynny od 8.00 do 15.00)

www.maestrobrush.pl

