§
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

MRROLLO.PL
Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
http://www.mrrollo.pl (dalej jako: „Mr. Rollo”, „Serwis Internetowy”). Celem Mr. Rollo jest przede wszystkim
umożliwienie Państwu zamawiania zestawów dietetycznych Mr. Rollo, które są dostarczane bezpośrednio do
Państwa miejsca pracy lub domu (dalej jako: „Zestaw dietetyczny Mr. Rollo”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie
zamówień na Zestaw dietetyczny Mr. Rollo, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami,
a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych
późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie
żadnych stałych ani okresowych zobowiązań, chyba że wspólnie postanowiliśmy inaczej.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Mr. Rollo, regulują w szczególności zasady na jakich
nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej
odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń
między nami.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.

1) O NAS
1.

Właścicielem Mr. Rollo jest spółka "INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Bohaterów
Września 9, 02-389 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000327403; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 9512276922; REGON: 141760931; adres poczty
elektronicznej: odklienta@mrrollo.pl, numer telefonu kontaktowego: 530 531 227 (dalej jako:
„Usługodawca”, „Sprzedawca”, „Administrator”).

2) O SERWISIE MR. ROLLO
1.

Serwis Mr. Rollo powstał aby umożliwić Państwu między innymi sprawne składanie oraz obsługę zamówień
na Zestawy dietetyczne Mr. Rollo oraz zawierania umów sprzedaży. Za pomocą Serwisu Internetowego
mogą Państwo utworzyć także konto klienta, które umożliwia wgląd w już złożone zamówienia oraz zapisać
się na newsletter.

3) O ZESTAWACH DIETETYCZNYCH MR. ROLLO
1.

2.

3.

Zestaw dietetyczny Mr. Rollo zawiera całodzienne wyżywienie zgodne z zamówionym programem
dietetycznym, składające się z 5 posiłków lub częściowe wyżywienie w postaci OfficeBox składający się z 3
posiłków.
Zestaw dietetyczny Mr. Rollo jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm i
instytucji, które dbają o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Jest to najłatwiejsza droga do
zaszczepienia idei zdrowego odżywiania jako ważnej części zdrowego stylu życia. Jesteśmy jedynym w
swoim rodzaju serwisem, dzięki któremu klienci są zadowoleni, zdrowi i kreatywnie podchodzą do swoich
zadań.
Nasze pożywne Zestawy dietetyczne Mr. Rollo dostarczamy na terenie M. St. Warszawy. Płacą Państwo
tylko za Zestaw dietetyczny Mr. Rollo. Dostawa każdego Zestawu dietetycznego Mr. Rollo jest darmowa.
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4) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.

Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według
następującego schematu:
1) Składają Państwo zamówienie na Zestawy dietetyczne Mr. Rollo, które chcą kupić > 2) Na podstawie
zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji
> 3) W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta > 4) W przypadku dodatkowych
uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co kwestii będących przedmiotem
uzgodnień.

2.

3.

4.
5.

6.

Nawiązanie współpracy, w tym złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany
może nastąpić pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo). Wszelkie zamówienia lub uzgodnienia
telefoniczne dla swej ważności wymagają potwierdzenia w sposób opisany w poprzednim zdaniu.
Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz preferowane godziny oraz uwagi do dostawy. W wypadku klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Ceny podane na stronach Mr. Rollo są cenami brutto.
Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu
ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia
umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem
negocjacji.
W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy
sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

5) PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być Zestaw dietetyczny Mr. Rollo.
2. Zestawy dietetyczne Mr. Rollo mogą być dostarczane jednorazowo albo dostarczane cyklicznie – w zależności
od złożonego przez Państwa zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.
3. Cena Zestawu dietetycznego Mr. Rollo uwidoczniona na stronie Mr. Rollo podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Zestaw dietetyczny Mr. Rollo będącego przedmiotem
zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
są Państwo informowani na stronach Mr. Rollo w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Państwa woli związania się umową sprzedaży.
4. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np.
w trakcie składania zamówienia lub w trakcie uzgodnień). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze
ogólne warunki sprzedaży.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje
poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Mr. Rollo oraz (2) przesłanie Państwo
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Mr. Rollo.

6) KONTAKT Z NAMI
1.

2.

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz
telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy
sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu osobistego w naszym biurze, po uprzednim
uzgodnieniu terminu spotkania.
W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz
umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w
zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

7) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
1.

Udostępniamy następujące sposoby płatności:
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a.
b.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne
sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej
sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

2.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem
serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z
siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w
wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
3. Termin płatności
a. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.

8) SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY PRODUKTU
1.
2.
3.
4.

Zestawy dietetyczne Mr. Rollo dostarczane są do Państwa przez naszego kuriera.
Dostawa Zestawu dietetycznego Mr. Rollo do Państwa jest nieodpłatna.
Dostawa Zestawu dietetycznego Mr. Rollo dostępna jest jedynie na obszarze M. St. Warszawy.
Termin dostawy do odbioru Zestawu dietetycznego Mr. Rollo wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie
Zestawu dietetycznego Mr. Rollo lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. O
przewidywanym terminie dostawy Zestawu dietetycznego Mr. Rollo zostaniecie Państwo dodatkowo
poinformowani. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy
się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Państwo sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą - od dnia uznania naszego rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego.

9) REKLAMACJE
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedane Zestaw dietetyczny Mr.
Rollo ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwo Zestaw dietetyczny Mr. Rollo bez wad.
Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej
(mailowo) na adres: reklamacje@mrrollo.pl lub pisemnie na adres: Aleja Bohaterów Września 9, 02-389
Warszawa.
Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności
z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć
produkt wadliwy na adres: Aleja Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj
produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Państwa byłoby nadmiernie
utrudnione, obowiązani są Państwo udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się
znajduje.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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1.

2.

3.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
(1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (3) 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; (4) 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 oraz (5) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Z zastrzeżeniem 10 pkt. 1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Aleja
Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: rezygnujezdiety@mrrollo.pl.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje
rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,
partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna
się od dnia zawarcia umowy.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.

2.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia
25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email
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porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących
konsumentami.
W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia
kolejnych umów sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych
płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.
W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo żądania od Państwa
odsetek za czas opóźnienia.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową sprzedaży, nie są Państwo
uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii
spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z
produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku
nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do
przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły
podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty
lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało
spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie
przyczyniliśmy.
Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości
zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest
jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest
jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w
stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie
zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13) USŁUGI ELEKTRONICZNE
1. W Mr. Rollo dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto klienta, formularz zamówienia oraz
newsletter. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
a. konto klienta to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Państwa oraz
informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach w Mr. Rollo.
b. formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w Mr. Rollo umożliwiający złożenie
zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
c. newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne
otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o produktach, nowościach i promocjach w Mr. Rollo.
2. Korzystanie z formularza zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na konto i
rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Mr. Rollo.
Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu
formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Mr. Rollo po wypełnieniu formularza zamówienia pola
„Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Mr. Rollo). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych
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dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, kaloryczność produktu/produktów, miejsce
i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności.
3. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Mr. Rollo
adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola akcji.
Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
składania zamówienia – z chwilą złożenia zamówienia zostają Państwo zapisani na newsletter.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp
do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,
Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. Obowiązani są Państwo do korzystania z Mr. Rollo w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz
osób trzecich. Zobowiązani są Państwo do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a także
obowiązuje Państwo zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
związanie z działaniem Mr. Rollo (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w
pkt. 9 regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: reklamacje@mrrollo.pl lub pisemnie na adres: Aleja Bohaterów Września 9, 02389 Warszawa.

14) DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
wskazane w niniejszym punkcie regulaminu.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do
złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi elektronicznej skutkuje odmową złożenia zamówienia lub
skorzystania z usługi elektronicznej.
5. Celem zbierania danych osobowych jest zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o korzystanie z
usługi elektronicznej dostępnej w Mr. Rollo. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub
podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania
jest (1) uprzednia zgoda lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony
cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).
7. W przypadku korzystania ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Usługodawca udostępnia zebrane dane
osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy.
8. W przypadku korzystania w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Serwisie Internetowym.
9. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze
danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
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niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą
elektroniczną na adres: odklienta@mrrollo.pl albo pisemnie na adres Administratora: Aleja Bohaterów
Września 9, 02-389 Warszawa.

15) COOKIES I DANE EKSPLOACYJNE
1.

2.

3.

4.

5.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający nasz serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających
nasz serwis Mr. Rollo w następujących celach:
a. identyfikacji Państwa jako zalogowanych w naszym serwisie i pokazywania, że są Państwo
zalogowani;
b. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
c. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania
do serwisu Mr. Rollo;
d. zawartości stron naszego serwisu Mr. Rollo do Państwa indywidualnych preferencji np.
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron
naszego serwisu internetowego;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego serwisu
internetowego;
f. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com,
Instagram.com;
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego Mr. Rollo (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a.

w przeglądarce Chrome

b.

w przeglądarce Firefox

c.

w przęglądarce Internet Explorer

d.

w przeglądarce Opera

e. w przeglądarce Safari
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu
Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Mr. Rollo zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
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a.

3.

4.

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie
usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Państwo, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest zostaliście Państwo prawidłowo powiadomieni
o zmianach i nie wypowiedzieliście umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych, jeżeli Państwo jesteście konsumentami, to macie prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe
(np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać, jeżeli Państwo jesteście
konsumentami, praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane umowy sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

17) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO
USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
„INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
Aleja Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa
reklamacje@mrrollo.pl

–
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem
lub korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,
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