
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

MURLIK 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego 
MURLIK dostępnego pod adresem internetowym www.murlik.com 

2. Sklep internetowy MURLIK jest własnością Paulina Murlik Murlik, z siedzibą w 
Gdyni (81-578), ul. St. Filipkowskiego 20A lok. 22, wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającej NIP: 87416767, REGON: 
383647928, zwanej dalej Sprzedawcą. 

3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą: 

1.  
a. poczty elektronicznej:sklep@murlik.com 
b. telefonu: +48 537 843 591 
c. poczty tradycyjnej: Ul. St. Filipkowskiego 20A lok. 22, 81-578 Gdynia. 

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego www.murlik.com , Klient 
jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. 

5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 
r. poz. 123), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. 

6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry 
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w 
rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”. 

§ 2. Definicje 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.murlik.com 
2. Sklep internetowy – sklep internetowy MURLIK dostępny pod adresem 

internetowym www.murlik.com , będący własnością Sprzedawcy. 
3. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, którą może nabyć Klient. 
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą 

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje 
Zamówienia w ramach Sklepu. 

5. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę 
i rodzaj Produktów, jakie chce nabyć Klient. 

6. Formularz Zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, 
umożliwiający złożenie Zamówienia. 

7. Konto – panel tworzony przez Klienta w systemie informatycznym Sklepu 
internetowego, umożliwiający mu nabywanie Produktów. 

8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych 
osobowych przez Sprzedawcę. 

9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach 
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 
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10. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

11. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie 
dokonywania Dostawy Produktów. 

  

  

§ 3. Wymagania techniczne 

1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie 
internetowym, niezbędne jest łącznie: 

a. połączenie z siecią Internet, 
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, 
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na 

ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci 
Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania 
JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies, 

d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email). 
2. W ramach Sklepu internetowego zabronione jest korzystanie przez Klientów z 

wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy 
programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź 
innych kodów, plików lub narzędzi). 

3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu 
elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków 
logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia 
dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł 
dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu 
oprogramowaniu. 

4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w § 3 
pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą 
elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz 
urządzenia Klientów, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do 
danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu 
zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów 
antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet. 

  

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

1. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a 
także z dobrymi obyczajami. 

2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione. 

§ 5. Utworzenie Konta 



1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej 
Rejestracji. 

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony 

przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz 
rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji 
znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala 
indywidualne Hasło. 

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania 
się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w 
formularzu. 

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca 
wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych 
Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 
marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o 
świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być 
w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia 
Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje 
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w 
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą 
zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta 
Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania 
zmian podanych podczas Rejestracji danych. 

8. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

9. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny odstąpić od umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta. W tym celu powinien 
zalogować się na konto i kliknąć opcję „usuń konto”. 

10. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, jeżeli korzysta on ze Sklepu internetowego w 
sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami 
Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze 
bezprawnym. 

11. Usunięcie konta przez Sprzedawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego 
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§ 6. Zamówienia 

  

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia 
Umowy sprzedaży. 



2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony 
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje 
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia 
następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na 
Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w 
„KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie 
formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk 
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do 
Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o 
wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową 
sprzedaży. 

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy 
sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty 
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez 
Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu 
oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje 
zawarta Umowa sprzedaży. 

§ 7. Płatności 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja 
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 

c) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, 
obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym 
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez 
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek 
bankowy Sprzedawcy); 

2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej 
Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 

3. W wypadku niewykonania zobowiązania przez strony umowy w terminie ściśle 
określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie 
zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z 
art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w 
sytuacji niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności za złożone 
zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §5 ust. 3 Regulaminu. W 



takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca 
prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie 
art. 492 Kodeksu Cywilnego. 

4. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku 
płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym 
transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
dokonania transakcji. 

§ 8. Dostawa 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium całego świata z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. 
Jeśli adresem dostawy Towaru jest kraj z poza terytorium Unii Europejskiej, całkowita 
wartość zamówienia nie zawiera żadnych opłat oraz podatków, jakich mógłby wymagać rząd 
kraju według miejsca zamieszkania czy też siedziby Klienta. Klient może być zobligowany do 
uiszczenia, w szczególności: lokalnych opłat lub podatków zgodnie z obowiązującym go 
prawem lokalnym. 
Koszty przesyłki poza terytorium Polski pokrywa kupujący. Cennik przesyłek zamieszczony 
jest na stronie www.murlik.com Informacje Dostawa/Płatności. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży 
bez wad. 

3. Sprzedawca przygotowuje produkty kupione przez Klienta ok. 2-3 dni robocze. Następnie 
wysyła Produkty Klientowi. Czas dostawy wynosi ok 1-2 dni robocze. Czas realizacji 
zamówienia może wynieść maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia. 

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres 
wskazany w formularzu zamówienia. 

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej 
Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 

6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy 
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient 
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy 
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub 
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie 
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego 
przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub 
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 

§ 9. Odstąpienie od umowy 
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1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego. 

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o 
odstąpieniu. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony 
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz zwrotu. 
Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@murlik.com lub 
pisemnie na adres Sprzedawcy, tj: Murlik Paulina Murlik, ul. St. Filipkowskiego 20 A lok. 22, 

81 – 578 Gdynia. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o 
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej. 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać 
Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot może dotyczyć 
jedynie towarów, które są nieużywane, które posiadają komplet metek wraz z opakowaniem. 

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z 
korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Produktu. 

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie 
dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może 
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z 
powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta lub dowodu odesłania Towaru, w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 10. Reklamacja 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. 
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub 
prawną (reklamacja). 

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację za pomocą formularza, którego wzór został 
zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz 
reklamacji. Klient może także zgłosić Sprzedawcy reklamację w formie elektronicznej i 
przesłać na adres e-mail: sklep@murlik.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy, tj: Murlik 
Paulina Murlik, ul. St. Filipkowskiego 20 A lok. 22, 81 – 578 Gdynia . W zgłoszeniu 
reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

4. Czas na reklamację z tytułu rękojmi 1 rok ( dla firm rękojmia wyłączona). 
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5. Składając reklamację dotyczącą wadliwego Produktu, Klient powinien odesłać go na adres 
Sprzedawcy pkt. 2. 

6. Koszty odesłania wadliwego Produktu pokrywa Sprzedawca. 

7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w 
ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

§ 11. Własność intelektualna Sprzedawcy 

1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do 
dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Sklepie 
internetowym, w całości lub w części. Nazwa Sklepu internetowego, logo, zasady 
działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także 
oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają 
ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z 
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 
776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego wyraźnego 
zezwolenia jest zabronione. 

§ 12. U sługi nieodpłatne 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

a) Formularz kontaktowy; 

b) Newsletter; 

c) Prowadzenie Konta Klienta. 

2. Usługi wskazane w § 11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 
dobę. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu 
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w 
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego 
na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. 

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i 
polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty 
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez 
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza 
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty 



elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia 
zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta 
zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu 
rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. 

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, 
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub 
usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich 
Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o 
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i 
sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie 
się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości 
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji 
odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach 
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w 
ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które 
podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień 
już zrealizowanych. 

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta 
Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez 
Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. 

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych 
Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, 
gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione 
względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń 
Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do 
Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do 
rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i 
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu 
rejestracyjnym. 

§ 13. Ochrona danych osobowych 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce 
prywatności. 

  



§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego 

zmienionej wersji na stronie Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed dniem 
wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie 
przesłana Klientom, którzy utworzyli Konto. 

3. Dla umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, 
stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021r. 
5. Regulamin dostępny jest pod adresem www.murlik.com, skąd można pobrać go w 

formacie pliku .pdf. 

  

 

http://www.murlik.com/

