
Regulamin strony internetowej redats.pl  
 

1. Definicje 
Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymały następujące znaczenie, o ile z 
kontekstu nie wynika inaczej. 
 
Właściciel - właścicielem strony internetowej jest Krzysztof Szczepaniak 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Szczepan Krzysztof 
Szczepaniak, z siedzibą w Jabłonnej (23-114), Jabłonna-Majątek 12, NIP: 
712-254-67-61, REGON: 060124860, e-mail: sklep@phu-szczepan.pl 
Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę internetową 
Strona Internetowa - witryna administrowana przez PHU Szczepan, dostępna w 
sieci Internet pod adresem: www.redats.pl  
Regulamin - niniejszy dokument, wiążący dla Właściciela i Użytkowników Strony 
internetowej, określający zasady oraz warunki korzystania z tejże. 
 

2. Postanowienia ogólne 
2.1. Operatorem Strony Internetowej jest Właściciel. 
2.2. Przeznaczenie strony: informacja o asortymencie produktowym Właściciela, 
informacja o nowościach produktowych czy akcjach promocyjnych oraz 
przekierowanie do strony sklepu internetowego należącego do Właściciela, a 
dostępnego pod adresem https://sklep.phu-szczepan.pl  
2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz w sposób nie naruszający 
praw osób trzecich oraz praw właściciela.  
 
3. Dane osobowe 
3.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Właściciel. 
3.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie Regulaminu, na 
zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
3.3  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Właściciela 
zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie.  
 

4. Reklamacje 
4.1. Wszelkie reklamacje kierować należy wyłącznie na adres e-mail: 
reklamacje@phu-szczepan.pl 
4.2. Wszelkie komentarze, skargi, zażalenia oraz reklamacje związane z 
korzystaniem ze strony internetowej winny być kierowane wyłącznie do Właściciela. 

http://www.redats.pl/
https://www.facebook.com/phu.szczepan
https://sklep.phu-szczepan.pl/


5. Postanowienia końcowe 

5.1. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
5.2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu pod warunkiem, 
że nie pogorszą one warunków uczestnictwa korzystania ze Strony internetowej. 
5.3. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego 
5.4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji 
na Stronie Internetowej Właściciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


