
Regulamin sklepu internetowego Fundacji Archeologicznej (wydawnictwofa.pl) 
wraz z klauzulą w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
(RODO) 
 
I. Warunki ogólne 
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
www.wydawnictwofa.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 
2. Sklep www.wydawnictwofa.pl jest prowadzony przez: 
Fundacja Archeologiczna 
ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra 
NIP 929-17-61-724, REGON 080091546 
3. Adres do korespondencji: 
Fundacja Archeologiczna 
ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra 
Telefon: +48 604933447 
e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl 
4. Zakup w sklepie internetowym www.wydawnictwofa.pl oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
5. Klient ma prawo do zgłaszania uwag do niniejszego Regulaminu. 
 
 
II. Procedura składania i realizacji zamówień 
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie 
poprzez przycisk "Zamówienie".  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, 
konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status 
realizacji zamówienia. 
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych 
osobowych i teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, 
pod którym ewentualnie będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. 
3. Fundacja Archeologiczna oświadcza, że dane osobowe uzyskane w związku z funkcjonowaniem 
sklepu są poufne i nie będą ujawniane innym osobom i podmiotom. Klient ma prawo wglądu w swoje 
dane, do dokonywania ich poprawek oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania (zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z 18 lipca 2002 roku). 
4. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację 
Archeologiczną swoich danych w celu realizacji zamówienia, komunikacji z Klientem oraz w celu 
ewentualnego badania drogą elektroniczną jego opinii na temat oferty sklepu (zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku). 
5. Transakcje dokonywane w sklepie są autoryzowane przez serwisy i szyfrowane. 
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
7. Zamówienia można również składać telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sklep@wydawnictwofa.pl. 
8. Z chwilą złożenia zamówienia następuje zawarcie umowy z Klientem. 
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację 
złożonego zamówienia, Fundacja Archeologiczna zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji 
zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. 
10. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub 
brak telefonu) nie będą rozpatrywane. 
11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.wydawnictwofa.pl są podane w 
złotych polskich i są cenami brutto. Do ceny towaru doliczony zostanie koszt przesyłki, o którym 
Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi 
towaru oraz może być uzależniony od kwoty zakupu. 



12. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po jego dokonaniu opłaty 
za pomocą systemu płatniczego. 
13. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną, realizacja zamówienia 
nastąpi po dokonaniu przez Klienta ustalonej wpłaty na konto Fundacji Archeologicznej 03 1090 1564 
0000 0001 0548 7326, najpóźniej 2 dni robocze po jej zaksięgowaniu na koncie Fundacji. 
14. O ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia Klient zostanie niezwłocznie 
powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
15. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. 
16. Informacje oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajdują się w zakładce „Odstąpienie 
od umowy”. 
17. Fundacja Archeologiczna wystawia paragon lub rachunek na zakupiony towar. Aby otrzymać 
rachunek należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. 
 
III. Klauzula w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Archeologiczna, ul. Ceramiczna 2, 65-
954 Zielona Góra, tel. 604 933 447, e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest osoba, z którą możecie się Państwo 
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Adres: Fundacja Archeologiczna, ul. Ceramiczna 2, 65-954 
Zielona Góra, adres e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl z dopiskiem w tytule: dane osobowe. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia dokonanego przez Państwa w 
sklepie internetowym wydawnictwofa.pl. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą banki realizujące transakcję zakupu oraz firmy 
realizujące wysyłkę przesyłek. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji kolejnych zakupów w sklepie 
internetowym, w tym przez okres lub do czasu zażądania przez daną osobę ich usunięcia, a po tym 
okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 
przetwarzania danych, do przenoszenia danych. 
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie. 
Zgodę można wycofać wysyłając informacje na adres e-mail: skalep@wydawnictwofa.pl. 
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o 
którym mowa w rozdziale II Regulaminu. 

 

 


