
Regulamin sklepu internetowego 
Grupy Wydawniczej Harmonia 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze 
informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta. 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów 
zawartych od dnia 1 lutego 2022 roku. 

Regulamin obowiązujący od dnia 23 marca 2023 roku 

Z dniem 23 marca 2023 roku zmianie ulegają niektóre zapisy Regulaminu sklepu internetowego 
www.harmonia.edu.pl. Poniżej znajduje się tekst jednolity Regulaminu sklepu.  

Sklep internetowy pod adresem www.harmonia.edu.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą 
HARMONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul.  Kartuska 426, 
80-125 Gdańsk, wpisaną jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000947767, REGON: 521116860, NIP: 9571140957, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości. 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, 
2) numeru telefonu: 58 380 00 06,  
3) ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk.  
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DEFINICJE - SŁOWNICZEK 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzona przez nią 
działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Kupujący będący osobą fizyczną 
zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego bezpośrednio związaną z 
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działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego 
Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona 
drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Strona główna - pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia 
strony www.harmonia.edu.pl, 
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 287 ze zm.),  
Produkt – artykuł oferowany przez Grupę Wydawniczą HARMONIA Sp. z o.o. do detalicznej 
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.haronia.edu.pl,  
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),  
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 
ze zm.)., 
Sklep – sklep internetowy Grupa Wydawnicza Harmonia prowadzony przez Sprzedawcę pod 
adresem https://harmonia.edu.pl., 
Sprzedawca – Grupa Wydawnicza HARMONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku, ul.  Kartuska 426, 80-125 Gdańsk, wpisaną jest do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000947767, REGON: 521116860, NIP: 
9571140957, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
wpłaconym w całości. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego 
www.harmonia.edu.pl, informacje o produktach, warunki składania i realizacji zamówień, 
formy płatności, warunki dostawy zamówionego towaru, odstąpienia od umowy, zwrotu 
płatności oraz warunki reklamacji. 

2.  Warunkiem zamówienia produktu i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest 
przekazanie Sprzedającemu danych niezbędnych do procedowania zamówienia oraz 
akceptacja Regulaminu. 

3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu 
internetowego www.harmonia.edu.pl. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu 
produktów oferowanych w sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest do 
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 
Kodeksu cywilnego.  

5. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego www.harmonia.edu.pl są 
cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w polskich złotych (PLN).  
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§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

1. Adres pocztowy: Grupa Wydawnicza Harmonia Sp. z o.o. ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk 
2. Adres e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl 
3. Telefon: 58 380 00 06 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE 

1. Usługi świadczone o niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.harmonia.edu.pl są 
usługami świadczonymi drogą elektroniczna za pomocą Internetu. W celu prawidłowego 
korzystania z usług Kupujący powinien być zaopatrzony w sprzęt spełniający minimalne 
wymagania techniczne, którymi są: 

a) Posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu,  
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,  
c) posiadanie internetowego konta pocztowego (aktywnego adresu e-mail). 

2. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl należy wypełnić 
formularz rejestracyjny podając dane takie jak adres poczty elektronicznej, imię, 
nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Rejestracja i podanie 
powyższych danych jest dobrowolne. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza 
rejestracyjnego administrator sklepu internetowego przesyła potwierdzenie dokonania 
rejestracji Konta na wskazany adres poczty elektronicznej. Rejestracja w sklepie 
internetowym jest bezpłatna.  

3. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl jest równoznaczne 
z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez Kupującego z Grupą 
Wydawniczą Harmonia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, polegającej na prowadzeniu konta 
zgodnie z zasadami Regulaminu.  

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE 

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar a więc są cenami 
brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych (PLN). 

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w 
Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty 
dostawy towaru. 

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz 

metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania 
złożonego zamówienia. 

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania 
Regulaminu przez Kupującego. 

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym 
a Sprzedawcą. 

7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy 
sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać 
zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym 
zamówieniu. 

9. Orientacyjna dostępność danego produktu w sklepie internetowym 
www.harmonia.edu.pl jest wskazana w opisie danego produktu. Sprzedawca wskazuje, 
że wyjątkowo może dość do sytuacji, w której w przypadku równoczesnego złożenia 
zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących towar nie będzie dostępny. W 
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takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości 
zrealizowania zamówienia.  

10. Aby móc w pełni korzystać ze Sklepu należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną 
zdolność do czynności prawnych, albo też być osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i 
zaciągać zobowiązania. 

11. Możliwe jest również korzystanie ze Sklepu bez osiągnięcia pełnoletniości, ale pod 
warunkiem ukończenia 13 roku życia. W takiej sytuacji korzystanie ze Sklepu możliwe jest 
w zakresie zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego lub za uprzednio uzyskaną zgodą przedstawiciela ustawowego (np. 
rodzica), co wynika  powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach 
produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji 
promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem. 
Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia 
złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub 
wyprzedaży. 

13. Promocje w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl w zależności od Produktu oraz 
kampanii marketingowej mogą obowiązywać przez określony czas, do wyczerpania 
zapasów, albo też do odwołania przez Sprzedającego.  

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach 
produktów, a także do przeprowadzenia i odwołania wszelkich akcji promocyjnych oraz 
wyprzedaży zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na zamówienia złożone 
przed wejściem w życie zmiany ceny, czy też warunków promocji i wyprzedaży.  

§ 5 PŁATNOŚCI 

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; 
b. za pośrednictwem platformy płatniczej – Przelewy24; 
c. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego; 

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić 
w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. 

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich 
specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po 
złożeniu zamówienia. 

4. Akceptując niniejszy Regulamin oraz dokonując zakupów w sklepie internetowym 
Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedającego faktur w formie 
elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy. Jednocześnie Kupujący 
oświadcza, że będzie odbierał faktury elektronicznie pod podanym adresem mailowym. 
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację w tym zakresie.  

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
2. Termin realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w Sklepie internetowym i jest 

on widoczny przed złożeniem zamówienia. 
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję płatności z góry za zamówienie, Sprzedawca 

przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym 

terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru 
o najdłuższym terminie. 
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5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Towary zakupione w Sklepie internetowym dostarczane są w zależności od tego jaką 

metodę dostawy wybrał Kupujący: 
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej 
b. Za pośrednictwem Poczty Polskiej 
c. Do paczkomatów InPost 
d. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych. 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Kupujący uprzywilejowany (Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany) ma prawo 
odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem 
§ 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym 

osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego 
uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru; 

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub 
w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego 
uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy 
zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są 
osobno; 

c. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi 

poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej 
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 
pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy 
umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany 
wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od 
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem 
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania Towaru. 

7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie 
z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawa Konsumenta, ma obowiązek zapłaty za 
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się 
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w 
Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość 
rynkowa spełnionego świadczenia. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu 
uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego 
uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji 
Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba 



że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku 
Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub 
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. 

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący 
uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin 
jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 
14 dni. 

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające 

z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania towaru. 

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie 
pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty 
zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany 
zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas 
składania zamówienia. 

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez 
Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek 
bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, 
nie przysługuje w odniesieniu do umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia; 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu 
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 
prenumeratę; 

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; 

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego 
uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o 
których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności od Umowy: 
 



a) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli 
Sprzedający wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który 
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany 
według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb; 
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 
d) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które 
Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie 
za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed 
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał 
Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy 
o Prawach Konsumenta. 

§ 9 REKLAMACJE I RĘKOJMIA 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego 
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile 
gwarancja została udzielona. 

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w 
Kodeksie cywilnym: 

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
d. żądać usunięcia wady. 

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji  lub oświadczeń o korzystaniu z uprawnień 
przysługujących z rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 
Regulaminu. 

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji lub uprawnień z rękojmi konieczne jest 
dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do 
dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt 
Sprzedawcy, na adres ul. Jesionowa 10, 83-031 Cieplewo.  

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej 
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 
Regulaminu. 

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez 
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co 
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się 
tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego 
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego 
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod 
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod 

adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howit
works. 

§ 10 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas 
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach 
przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie 
Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego 
w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania 
danych osobowych w tym przypadku jest: 

a) umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej 
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 
1 lit. c) oraz 

c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do 
zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. 

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do 
momentu, w którym: 

a) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; 
b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do 

przetwarzania danych Kupującego; 
c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, 

związanych z umową zawartą przez Sklep; 
d) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych 

osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony 
interes Sprzedawcy 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) ich sprostowania, 
c) usunięcia, 
d) ograniczenia przetwarzania, 
e) przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo: 
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania 
dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na 
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy 
wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. 

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks


§ 11 UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB 
USŁUGI CYFROWEJ 

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć 
również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. Do Umowy, na mocy 
której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 
oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie 
postanowień Umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od 
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych 
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i 
przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta.  

3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który 
pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały 
udostępnione Kupującemu, na urządzeniu które Kupujący wybrał samodzielnie w tym 
celu, lub gdy Kupujący lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący lub fizyczne lub 
wirtualne urządzenie, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej 
dostęp. 

5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Kupujący 
uprzywilejowany wzywa Sprzedającego do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca pomimo 
to nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, 
wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący uprzywilejowany może odstąpić 
od Umowy. Konsument  lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy 
bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

a)  z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy 
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

b)  Kupujący uprzywilejowany i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia 
Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub 
usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Kupującego uprzywilejowanego, a 
Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie. 

6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Kupujący 
uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. 

7. Sprzedający może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do 
zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi 
cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla 
Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności 
sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z 
Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. 

8. Sprzedający doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w 
rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez 
Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla 
Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty 
doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi 
Sprzedający. 

9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Kupujący 
uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od 
Umowy, gdy: 
 



a)  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z 
Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,  

b) Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do 
zgodności z Umową, 

c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje 
nadal, mimo że Sprzedający podjął działania mające na celu 
doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, 

d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle 
istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy,  

e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie 
doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową 
w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego 
uprzywilejowanego. 

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej 
wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości 
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że treść 
cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy 
obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa 
pozostawały niezgodne z Umową. 

11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są 
dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi 
cyfrowej z Umową jest nieistotny. 

12. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczyło treść 
cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu 
od Umowy.  

13. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub 
usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których 
obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy. 

§ 12 PRAWA AUTORSKIE  

1. Wszelkie treści opublikowane w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl podlegają 
ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: produktów, opisów, 
wykorzystanych zdjęć i filmów. Podmiotem uprawnionym do korzystania z 
przedmiotowych materiałów jest wyłącznie Grupa Wydawnicza Harmonia Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku.  

2.  Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących ze stron sklepu 
internetowego www.harmonia.edu.pl w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek 
zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.  Nazwy produktów umieszczone na stronie 
sklepu internetowego www.harmonia.edu.pl używane są w celach informacyjnych i mogą 
być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) 

3. Sprzedawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw 
autorskich przez Użytkowników sklepu internetowego, jednocześnie oferując pełną 
współpracę w zakresie eliminowania wszelkich naruszeń zgodnie z dyspozycją art. 14 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§13 ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

http://www.harmonia.edu.pl/


2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i 
wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu 
realizacji zamówienia. 

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim. 
4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani 

Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do 
treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa 
tych kwestii odrębnie. 

6. Zmiany Regulaminu będą możliwe z ważnych przyczyn – w szczególności takich jak 
konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni 
wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w 
celu zachowania zgodności z prawem; konieczność dostosowania Regulaminu do 
zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji 
uprawnionych władz publicznych; rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu 
internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą 
elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego; zmiana 
warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną; konieczność 
usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby 
w Regulaminie; zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, 
adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie; poprawa jakości 
obsługi Klientów; zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu 
internetowego. 

7. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez 
umieszczenie przez administratora na stronie głównej sklepu internetowego 
www.harmonia.edu.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie 
zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu 
internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

8. Zespół sklepu internetowego www.harmonia.edu.pl  dokłada wszelkich starań, aby 
opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z 
rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne 
produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez 
Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania Produktu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, 
zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. 

9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.harmonia.edu.pl. Złożenie i 
potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie 
postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach 
konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks 
postępowania cywilnego. 

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2023 r. 
12. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne 

zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we 
wstępie Regulaminu. 

13. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje 
się do treści złożonej reklamacji. 

14. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie niedojścia 
przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, 
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami 
wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego. 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub 
Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 

Pobierz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konta 

https://harmonia.edu.pl/sites/default/files/inline-images/WZ%C3%93R%20FORMULARZA%20ODST%C4%84PIENIA%20OD%20UMOWY.pdf


w sklepie Grupy Wydawniczej Harmonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku. 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów 
zawartych od dnia 1 lutego 2022 r. 

SPIS TREŚCI 

• § 1 Definicje 
• § 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
• § 3 Wymogi techniczne 
• § 4 Konto 
• § 5 Reklamacje 
• § 6 Dane osobowe 
• § 7 Zastrzeżenia 

§ 1 DEFINICJE 

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzona przez nią 
działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Kupujący będący osobą fizyczną 
zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego bezpośrednio związaną z 
działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego 
Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący 
może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Regulamin - niniejszy regulamin Konta. 
Sklep – sklep internetowy Grupa Wydawnicza Harmonia prowadzony przez Sprzedawcę pod 
adresem https://harmonia.edu.pl 
Sprzedawca - Grupa Wydawnicza HARMONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku, ul.  Kartuska 426, 80-125 Gdańsk, wpisaną jest do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000947767, REGON: 521116860, NIP: 
9571140957, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
wpłaconym w całości. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
Strona główna - pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia 
strony www.harmonia.edu.pl, 
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 287 ze zm.),  
Produkt – artykuł oferowany przez Grupę Wydawniczą HARMONIA Sp. z o.o. do detalicznej 
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.haronia.edu.pl,  
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),  
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 
ze zm.)., 
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 



działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

1. Adres pocztowy: Grupa Wydawnicza HARMONIA Sp. z o.o. ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk 
2. Adres e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl 
3. Telefon: 58 348 09 50 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE 

1. Usługi świadczone o niniejszy Regulamin sklepu internetowego 
www.harmonia.edu.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczna za pomocą 
Internetu. W celu prawidłowego korzystania z usług Kupujący powinien być 
zaopatrzony w sprzęt spełniający minimalne wymagania techniczne, którymi są: 
a) Posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu,  
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,  
c) posiadanie internetowego konta pocztowego (aktywnego adresu e-mail). 

2. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl należy wypełnić 
formularz rejestracyjny podając dane takie jak adres poczty elektronicznej, imię, 
nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Rejestracja i podanie 
powyższych danych jest dobrowolne. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza 
rejestracyjnego administrator sklepu internetowego przesyła potwierdzenie 
dokonania rejestracji Konta na wskazany adres poczty elektronicznej. Rejestracja w 
sklepie internetowym jest bezpłatna.  

3. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.harmonia.edu.pl jest 
równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez 
Kupującego z Grupą Wydawniczą Harmonia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
polegającej na prowadzeniu konta zgodnie z zasadami Regulaminu. 

§ 4 KONTO 

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. 
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii 

zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy 
samodzielna edycja danych Kupującego. 

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie internetowym. 
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym 

a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w 
Regulaminie, zgodnie z §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z 
Konta. 

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na 
adres e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie 
Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. 

 

§ 5 REKLAMACJE 



1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail 
harmonia@harmonia.edu.pl. 

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez 
Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co 
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego 
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego 
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do 
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas 
korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach 
przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie 
Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 

2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub 
działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na 
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do 
prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł 
świadczyć usługi prowadzenia Konta. 

4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym: 
a. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie 

Kupującego 
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, 

związanych z Kontem; 
c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych 

osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony 
interes Sprzedawcy 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. ich sprostowania, 
c. usunięcia, 
d. ograniczenia przetwarzania, 



e. przeniesienia danych do innego administratora 
a także prawo: 

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania 
dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na 
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 7 ZASTRZEŻENIA 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. 
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma 

prawo do zmiany Regulaminu. 
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są w szczególności: 

a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających 
bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością 
zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem; 

b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, 
postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz 
publicznych;  

c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego, w tym 
wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana 
istniejących funkcjonalności sklepu internetowego;  

d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;  
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które 

ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;  
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów 

elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie; 
g. poprawa jakości obsługi Klientów; zmiana procesu zawierania umów za 

pośrednictwem sklepu internetowego. 
h. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi. 

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 
dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail 
wysłanej na przypisany do Konta adres. 

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien 
poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres 
e-mail Sprzedawcy harmonia@harmonia.edu.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie 
umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub 
wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. 

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia 
jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do 
rozwiązania umowy w przyszłości. 

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym 
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 

Regulamin newslettera 



sklepu Grupy Wydawniczej Harmonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku.  

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów 
zawartych od dnia 1 lutego 2022 r. 

SPIS TREŚCI 

• § 1 Definicje 
• § 2 Newsletter 
• § 3 Reklamacje 
• § 4 Dane osobowe 
• § 5 Postanowienia końcowe 

§ 1 Definicje 

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzona przez nią 
działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Kupujący będący osobą fizyczną 
zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego bezpośrednio związaną z 
działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego 
Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca 
może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości 
dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Sklep – sklep internetowy Grupa Wydawnicza Harmonia prowadzony przez Usługodawcę pod 
adresem https://harmonia.edu.pl 
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.  
Usługodawca - Grupa Wydawnicza HARMONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku, ul.  Kartuska 426, 80-125 Gdańsk, wpisaną jest do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000947767, REGON: 521116860, NIP: 
9571140957, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
wpłaconym w całości.  
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 287 ze zm.),  
Produkt – artykuł oferowany przez Grupę Wydawniczą HARMONIA Sp. z o.o. do detalicznej 
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.haronia.edu.pl,  
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),  
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 
ze zm.)., 
 

§ 2 Newsletter 



1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką 

internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem 
do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany 
przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym 
kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który 
chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na 
Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej 
świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój 
prawidłowy adres e-mail. 

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o 
możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 

7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 
lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: harmonia@harmonia.edu.pl. 

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie 
wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym 
rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. 

§ 3 Reklamacje 

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres 
e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl. 

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego 
przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co 
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego 
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego 
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do 
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

 

§ 4 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z 
zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące 
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przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz 
podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w 
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą 
w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – 
„RODO”. 

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub 
działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na 
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do 
świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie 
mógł świadczyć tej usługi. 

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym: 
a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera; 
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, 

związanych z Newsletterem; 
c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych 

osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony 
interes Usługodawcy 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. ich sprostowania, 
c. usunięcia, 
d. ograniczenia przetwarzania, 
e. przeniesienia danych do innego administratora 

a także prawo: 
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania 
dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na 
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą. 
7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych 
przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu 
spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą 
wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. 

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail 
Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni 
przed wprowadzeniem zmian w życie. 

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia 
ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je. 

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać 
informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: harmonia@harmonia.edu.pl, co będzie 
skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie 
planowanych zmian. 
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5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. 
6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim. 
7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem 

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

 


