Strona EVO Gel działająca pod adresem www.evozel.pl jest prowadzona przez:
OVER GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółkę komandytową
ul. Warszawska 65, 98-100 Łask
Tel.: (43) 675 21 44
Faks: (43) 675 21 44
e-mail: sekretariat@over-group.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393770, NIP: 831-136-03-16, REGON 101268658, (dalej
zwana: Spółka).
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej evozel.pl
§2
Dane osobowe

1.

2.
3.
4.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie akceptacji
regulaminu strony evozel.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia wysyłanie zapytań do Spółki za pośrednictwem
formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.evozel.pl, gdyż Spółka nie wyraża zgody na anonimowe
składanie zapytań.
Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą
być poprawiane lub usuwane poprzez kontakt ze Spółką.
Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
§3
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do strony evogel.pl ze względów technicznych.
Pomiędzy wizualizacją produktu, a rzeczywistym wyglądem produktu mogą wystąpić różnice, które nie wpływają na
cechy użytkowe produktu.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Językiem stosowanym
w relacjach Spółki z Klientem jest język polski.
Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i
aktywności na stronie www.evozel.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy
aktywności Klientów.
Strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies dla poprawnego funkcjonowania i wyświetlania
zawartości oraz w celach statystycznych. Obsługę plików cookies Klient może w każdej chwili wyłączyć zmieniając
ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo stosując odpowiednie oprogramowanie blokujące. Zablokowanie
obsługi cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Strony Internetowej.
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby głównej Spółki (Łask,
woj. łódzkie).
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym
przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego
regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według
dotychczasowych postanowień regulaminu.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2016 r.

