
REGULAMIN ZAKUPÓW „NA TELEFON” z dostaw ą do domu  

§1.1. Oferta Społem PSS Jedność w Częstochowie przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Sprzedaż na telefon, z dostawą do domu nie obejmuje napojów alkoholowych. 

3. Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające wyroby tytoniowe o okazanie 
dowodu tożsamości, w przypadku odmowy lub niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią, 
Dostawca nie wyda wyrobów tytoniowych. 

§2.1.  Zamówienia można składać w obowiązującym czasie pracy sklepów:  

Megasam, Al. Wolności 3/5, 42-200 Częstochowa: w godzinach pracy sklepu, pod nr tel.: 501 589 168; 

2. Odbiór odbywa się pod podanym przez Klienta adresem, w dniu złożenia zamówienia, w godzinach: 12.00 
– 21.00, zgodnie z informacją podaną przez Sprzedającego w chwili składnia zamówienia. 

§3. Zamówienie usługi dokonuje się poprzez połączenie telefoniczne z niezastrzeżonego nr telefonu, 
na podany numer telefonu, a następnie podanie listy zakupów, danych kontaktowych. Złożenie zamówienia 
telefonicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży.  

§4. 1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów realizacji usługi i obsługi klienta, oraz znajomości i akceptacji regulaminu zakupów Społem PSS 
Jedność w Częstochowie.  

Administratorem danych osobowych jest ”Społem” PSS „Jedność”. Dane przetwarzane w związku 
z zakupami „na telefon” z dostawą do domu to dane kontaktowe Klienta. Przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja zakupów „na telefon” z 
dostawą do domu zgodnie z RODO. Dostęp do danych będą mieć tylko upoważnieni pracownicy 
Administratora. Dane osobowe Klienta będą przechowywane tylko do czasu obsługi ewentualnych roszczeń 
i reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo dostępu do 
podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych 
osobowych, w sytuacji gdy Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 
Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania na ich podstawie decyzji 
w sposób zautomatyzowany.  

2. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na powierzanie i przetwarzanie danych 
osobowych przez Dostawcę w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi dowozu Towarów. Dane 
osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji usługi Dowozu oraz obsługi ewentualnych 
reklamacji. 

§5. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w trakcie składania zamówienia telefonicznego, podając numer 
NIP. 

§6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar wg rachunku z kasy 
fiskalnej sklepu (za pośrednictwem Dostawcy, przy użyciu terminala płatniczego lub gotówki). Ceny podane 
na paragonie są cenami obowiązującymi w sklepie w danym dniu.  

§7. W uzasadnionych przypadkach Społem PSS Jedność w Częstochowie zastrzega sobie prawo 
do odmowy realizacji zamówienia. 


