
 

 

Regulamin sklepu internetowego www.tradingforaliving.pl 
 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tradingforaliving.pl prowadzony jest 

przez spółkę Hudson Hill Associates Ltd. z siedzibą przy ul. 85 Great Portland St., 1st. 
fl. W1W-7LT Londyn w Wielkiej Brytanii, wpisaną do Companies House pod numerem 
11055007 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do 
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu 
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość 
za pośrednictwem Sklepu.  

 
 

§ 2 
Definicje 

 
1. Sprzedawca - Hudson Hill Associates Ltd. z siedzibą przy ul. 85 Great Portland St., 

1st. fl. W1W-7LT Londyn w Wielkiej Brytanii, wpisaną do Companies House pod 
numerem 11055007 

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 
www.tradingforaliving.pl 

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez 
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie. 

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą przycisku „Kup teraz” i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze 
Sprzedawcą. 

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy 
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą 

 
 

§ 3 
Kontakt ze Sklepem 

 
1. Adres e-mail Sprzedawcy: tomek@tradingforaliving.pl 
2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail zawartego 

powyżej 
 



 

 

§ 4 
Informacje ogólne 

 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień 
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez 
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację 
Zamówienia.  

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto oraz cenami 
ostatecznymi (uwzględniającymi wszystkie inne potencjalne składowe, np. koszty 
wysyłki) 

 
 

§ 5 
Zasady składania Zamówienia 

 
W celu złożenia Zamówienia należy:  

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup 
teraz” (lub równoznaczny); 

2. podać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu) 
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, 

opłacić zamówienie w określonym terminie 
 

§ 6 
Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego 

Produktu: 
a. Ściągnięcie produktu ze strony internetowej na podstawie unikalnego linka 

przesyłanego w ciągu 24 godzin po opłaceniu zamówienia z wyłączeniem 
produktów, które oferowane są w przedsprzedaży 

b. W przypadku produktów oferowanych w przedsprzedaży, wysyłka linka z adresem 
do ściągnięcia produktu odbędzie się w czasie wskazanym na stronie Sklepu 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. Płatności elektroniczne poprzez system obsługiwany przez zewnętrznego 

dostawcę, np. Dotpay lub Przelewy24. 
 
 
 

§ 7 
Prawo odstąpienia od umowy 

 
1. W związku z tym, iż oferowany produkt posiada charakter cyfrowy i nie jest dostarczany 

na nośniku materialnym, jego zwrot jest niemożliwy. Klientowi nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy.  



 

 

§ 8 
Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 

internetowego jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu 

internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży 
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 
elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie 
internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje 
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, 
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej 
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie 
danych osobowych.  
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy 
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


