
REGULAMIN 

SKLEPU 9design.pl 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Właścicielem sklepu internetowego 9design.pl (zwanego dalej Sklepem) jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 

9522076515 oraz REGON 142005020. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania 

zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i 

kosztów dostawy. 

3. Klientem nazywa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. 

Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.pob 

 

 

II. OFERTA 

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz 

zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla 

stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji 

produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji z opisu. 

3. Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie jest stanem magazynowym sklepu. Część prezentowanych 

towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: "Produkt jest w magazynie" ). 

Pozostałe towary są zamawiane przez sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta lub znajdują się w salonach 

9design w Warszawie i są przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej. 

4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty 

w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia 

części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez 

podania przyczyny. 

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować 

się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może 

odstąpić od umowy sprzedaży. 

6. Terminy realizacji zamówień są opisane przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do kategorii 

NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie nawet do 10 tygodni o 

czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie www zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich 

rzeczywistymi cechami. 

8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie 

towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego towaru. 

9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich 

przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy. 

10. Promocje organizowane przez sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone 

rabaty. 

11. Sklep 9design posiada w swojej ofercie Bony Podarunkowe o różych wartościach. Bon jest ważny przez 

pokreślony czas, który każdorazowo podany jest na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar w tej samej 

wartości lub wyższej. Różnica jest wówczas dopłacana przez Klienta. Bon nie może być wymieniony na gotówkę 

lub jego wartość nie może być zwrócona w inny sposób. 

 

 

III. ZAMÓWIENIE 

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza. 

2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby 

skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdyby czas realizacji był dłuższy niż 

podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz 

uzgodnić propozycję terminu. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u 

dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez 

Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 

4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono 



potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone 

o koszty obsługi bankowej i księgowej. 

5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do wpłacenia 

zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałe 70% ceny Klient wpłaci przed odbiorem towaru, o czym 

zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. W przypadku zamówień o wartości powyżej 10.000 zł 

pobieramy 50% zaliczki. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny 

adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, 

które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie 

będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem. 

7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT. 

8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. 

Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. 

 

 

IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR 

1. Możliwe są następujące formy płatności: 

i. Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail zawierający nasz 

numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności 

towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny towaru (50% dla zamówień powyżej 

10.000 zł). Po przesłaniu towaru przez producenta do Sklepu, Klient zostaje o tym fakcie powiadomiony i 

poproszony o wpłacenie pozostałej części ceny towaru. Po zaksięgowaniu tej wpłaty towar zostaje wysłany do 

Klienta. 

ii. Za pośrednictwem sieci PayU 

iii. Za pobraniem - w przypadku towarów dostępnych w magazynie. Jeśli towar wymaga uprzedniego zamówienia, 

Klient zobowiązany jest do przekazania na konto sklepu 30% ceny brutto towaru (50% dla zamówień powyżej 

10.000 zł). W przypadku wyboru opcji "za pobraniem" dodatkowa opłata wynosi 5 zł + 1,75% wartości pobrania. 

2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. 

 

 

V. DODATKOWE OPŁATY 

 

Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku: 

1. Płatności za pobraniem- opłata manipulacyjna w wys. 5 zł + 1,75 % wartości pobrania 

2. Wysyłka zamówienia, którego wartość wynosi mniej niż 300 zł - koszt wynosi wówczas 14,99 zł 

3. Wysyłka towarów o bardzo dużych gabarytach, tj. paczek i palet powyżej 80 kg – opłata dodatkowa 199 zł 

 

VI. WYSYŁKA 

1. Towar wysyłamy w ciągu 48 h po zaksięgowaniu na nasze konto należności za towar . Zamówiony towar 

dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. Towar jest dostarczany wyłącznie na terenie Polski. Usługi transportowe obejmują dostarczenie 

towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach - Kupujący osobiście musi 

zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu. 

2. Wszystkie wysyłane towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej. 

3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i 

potwierdzeniu tego e-mailem, faxem lub telefonicznie z Klientem. 

5.   W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane 

jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych 

uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient 

proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie 

stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej 

bądź jakościowej z firmą kurierską. 

6. W przypadku nieodebrania przez klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony kosztami 

związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 

stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za 

czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu 

możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu 

przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch 

miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terninie odbioru.  Po tym okresie zawartość przesyłki 

ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane. 

7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu spotkania w 



siedzibie firmy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

  

 

VII. REKLAMACJE 

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu 

Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie 

określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego 

Regulaminu, należy kierować na adres sklep@9design.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej 

reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy 

reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy 

ponosi Sklep. 

4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta 

oraz są fabrycznie nowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na 

warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej. 

5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów 

wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie 

wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem 

dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania 

ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty) 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący 

zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży 

towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy 

nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres 9d Sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa lub 

wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres sklep@9design.pl. Pieniądze zostaną 

zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego 

konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie 

podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w 

granicach zwykłego zarządu. 

2. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu 9d Sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa. W 

przypadku towarów o dużych gabarytach - należy skontaktować się ze sklepem sklep@9design.pl w celu 

ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru. 

3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane. 

4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane. 

5. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez Sklep drogą e-

mailową. Brak przekazania podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby skutecznie odstąpić od 

umowy. 

6. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta 

nie podlegają zwrotowi. 

7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. 

 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu 

realizacji umowy między Sklepem a Klientem oraz ewidencji sprzedaży. Każdy Klient ma prawo do wglądu, 

uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy 

klientów. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez Sklep dostępne są na stronie 

Polityka Prywatności. 

 

X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY 

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza 

zamieszczonego na stronie głównej serwisu 9design.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk. 

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy 

sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do 

przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 



 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, 

składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy 

kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście 

przewozowym przesyłki. 

2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie 

postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Polityka Prywatności 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych 
pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 9design.pl poprzez witrynę http://9design.pl przez 9d Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 Warszawa, zwanego dalej Sklepem Internetowym. 
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony 
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz 
w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 
 
Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania zwitryny? 
Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach 
cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez 
Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z 
korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep 
Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji 
oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 
Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. 
Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zaumknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są 
przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji 
takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku mogą 
Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje 
Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub 
skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 
Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez 
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach 
mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz 
adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę. 
Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web 
beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP 
komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, 
czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny 
efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i 
oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi 
osobowymi. 
 
Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 
Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych 
form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie: 
1) nazwisko i imię, 
2) adres zamieszkania, 
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 
4) adres poczty elektronicznej, 
5) numer telefonu. 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu 
realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep (at) 
9design.pl .  
 
Udostępnienie informacji 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących 



podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych 
ograniczona jest do wymaganego minimum. 
 
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu i Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep, Grupa 
Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej 
transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. 
 
Marketing Sklepu Internetowego 
Sklep Internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysyłania Państwu 
informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy 
informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy 
wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. 
Sklep internetowy może stosować Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób 
odwiedzających witrynę 9design.pl. Aby wypisać się z techniki RTB, użytkownik serwisu powinien kliknąć na 
link: http://rtbhouse.com/privacy.php 
 
Środki techniczne i Państwa obowiązki 
Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed 
działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu 
ochrony Państwa danych, w szczególności. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa 
płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego 
szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie 
zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło 
do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się 
do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie.W celu uniemożliwienia 
korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z 
witryny. 
 
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach witryny, po 
zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia 
innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep (at) 9design.pl. 
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak 
również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawodo sprostowania błędów, 
uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych w celachmarketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod 
adresem: sklep (at) 9design.pl. 
 
Inne strony internetowe 
W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 
działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą 
posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep 
Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 
 
Statystyki witryny 
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 

udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych 
umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki 
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez 
użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na 
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z 
witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz 
świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google 
może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie 
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie 
będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może 
zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim 
przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny 
internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w 
celach określonych powyżej. 
 
Pytania i zastrzeżenia 
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: 
sklep (at) 9design. 

http://rtbhouse.com/privacy.php


POLITYKA COOKIES 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika 

za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez 

Użytkownika, przez 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

I. Definicje 

1. Administrator - oznacza 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-776), ul. Motylkowa 65B, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526 o kapitale 

zakładowym w wysokości 25.000 PLN, opłaconym w całości, NIP 9522076515, Regon 142005020, który 

świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach 

Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem 

usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem 

strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 

działający w domenie 9design.pl. 

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do 

Serwisu. 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być 

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą 

drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną 

wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia 

sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm 

cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 

Urządzenia Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. 

Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia 

Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W 

przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury 

wymagają plików cookies. 

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

a. Konfiguracji serwisu 

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony 

internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w 

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp... 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację 



autentyczności sesji przeglądarki. 

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe 

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań 

Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika 

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie 

dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

f. Świadczenia usług reklamowych 

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; 

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego 

serwisu internetowego: 

i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej 

reklamy: 

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: 

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w 

Irlandii] 

ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii] 

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 

i plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w 

Irlandii] 

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu 

internetowego: 

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] 

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są 

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] 

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając 

warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany 

ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki 

internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, której używa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 

internetowej Serwisu. 


