
Regulamin sklepu internetowego stalking.com.pl 
 
§ 1 Definicje 
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1. Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w 
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba 
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; 
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną;  

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

3. Operator Płatności – system płatności Dotpa, PayUy oraz PayPal w zależności od wyboru 
Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia. 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a 
także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, obowiązujący od 2 sierpnia 2021 r.,  

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://stalking.com.pl, 
6. Sprzedawca – Barbara Szopa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Szopa, ul. Filtrowa 68 lok. 36, 02 - 057Warszawa, 
NIP: 7122774060. 

 
§ 2 Postanowienia wstępne 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów niematerialnych - 
konsultacji prawnych udzielanych telefonicznie, na podstawie stanu faktycznego opisanego 
telefonicznie przez Kupującego oraz plików, z których korzystanie możliwe jest wyłącznie 
przy użyciu urządzeń elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi 
drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z produktu nie jest 
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne 
urządzenie Kupującego. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system 
operacyjny, przeglądarka internetowa, aktywnego adresu e-mail. 

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

 
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą 
elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o 
dostarczenie treści cyfrowych w postaci plików dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy 
możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. 

2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o 
dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu oraz udzielenie 
konsultacji prawnych za pośrednictwem telefonicznie. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z 
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne 
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności 
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby 
nieuprawnione. 

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania 
Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach 
lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać w 
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kancelaria@barbaraszopa.com lub pisemnie (korespondencyjnie) na adres ul. Filtrowa 68 
lok. 36, 02 - 057Warszawa. 

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) 
żądania sposobu doprowadzenia Produktu (usługi) do zgodności z Umową Sprzedaży lub 
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych 



kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 
przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia 
i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu 
reklamacji. 

7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w 
powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

 
§ 4 Zawieranie umowy 

1. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu jest zobowiązany zapoznać się z 
Regulaminem. 

2. Po dokonaniu wyboru pliku z oferty Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia 
formularza poprzez podanie adresu e-mail. 

3. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w 
błąd informacji w trakcie korzystania ze Sklepu.  

4. Po wypełnieniu formularza, Kupujący zostaje przekierowany na stronę z potwierdzeniem 
zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych plików 
uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. 

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za 
pośrednictwem Dotpay.pl. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na 
stronach internetowych dotpay odpowiada Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 
Kraków, Polska, http://www.dotpay.pl/.  

6. Po zaksięgowaniu wpłaty, Kupujący otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail z linkiem 
do pliku oraz hasło.  

7. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu 
zamówienia. 

 
§ 5 Odstąpienie Konsumenta od umowy 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od 
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo 
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał 
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od 
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie 
otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji 
oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez 
Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem 
zmiany. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów 
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie 
zawarcia umowy. 

 
 
 

 



POLITYKA PRYWATNOŚCI  
 
DEFINICJE  
Administrator: Barbara Szopa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Kancelaria 
Adwokacka Adwokat Barbara Szopa, ul. Filtrowa 68 lok. 36, 02 - 057 Warszawa, adres poczty 
elektronicznej: kancelaria@barbaraszopa.com.  
Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje 
gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.  
Polityka : niniejsza "Polityka prywatności".  
RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
Serwisy: wydawane przez administratora serwisy internetowe, do których stosuje się niniejszą 
politykę.  
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług 
lub funkcjonalności udostępnianych w serwisie.  
 
W związku z korzystaniem z naszych serwisów zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe. 
Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania twoich danych osobowych.  
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE  
Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za 
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz 
nasze serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:  
1. w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie - wówczas podstawą prawną 
przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO);  
2. w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz 
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności 
użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i 
świadczonych usług;  
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną 
przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie 
naszych praw;  
 
Twoja aktywność w serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych 
(specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu 
zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego 
służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy 
przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, 
administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz 
zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO). 6  



Składanie zamówień  
Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem twoich 
danych osobowych.  
Dane osobowe są przetwarzane:  
1. w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w 
zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO) ;  
2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w 
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną 
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  
3. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności 
użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych 
funkcjonalności;  
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną 
przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie 
naszych praw.  
 
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do 
zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do 
czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania 
usunięcia danych.  
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym 
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  
 
TWOJE PRAWA  
Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
W zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w 
dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w serwisie  
 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są 
przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają 
jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na 
wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były 
rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.  
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty 
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym 
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.  
 
DANE KONTAKTOWE  
Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail kancelaria@barbaraszopa.com lub pisemnie na 
adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Filtrowa 68 lok. 36, 02 – 057 Warszawa.  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany 
powyżej adres e-mail. 


