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Regulamin sklepu GLOBEnergia 

1. Sklep internetowy GLOBEnergia działa pod adresem http://sklep.globenergia.pl i jest platformą 
prowadzoną przez spółkę: 
 
GLOBENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków 
NIP: 6793115906 
 
2 . Warunki realizacji zamówienia 
 
2.1 Zamówienie: 
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony 
internetowej http://sklep.globenergia.pl/ 
 
2.2 Płatność 
Płatność z uwzględnieniem kosztów przesyłki jeżeli takie występują należy uregulować w formie 
przedpłaty na konto: 32 1140 1081 0000 2649 8100 1001 
 
Dane do przelewu: 
GLOBENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków 
NIP: 6793115906 
 
Płatność można dokonać również za pomocą przelewów online. 
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum 
Rozliczeniowego Dotpay. 
 
2.3 Wysyłka 
Zamówione produkty są wysyłane w czasie do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. 
UWAGA! BEZPŁATNE KOSZTY WYSYŁKI podawane są tylko dla pocztowych doręczeń krajowych.  
Wysyłkę zagraniczną oraz koszty doręczenia należy uzgodnić z redakcją drogą e-
mail redakcja@globenergia.pllub telefonicznie +48 12 654 52 12. 
 
2.4 Faktury 
 
Wystawienie faktury VAT jest możliwe tylko w momencie podania numeru NIP przy składaniu 
zamówienia. 
 
Faktury dostarczane są w formie elektronicznej na adres podany w zamówieniu. 
Akceptując niniejszy regulamin kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie 
elektronicznej. 
 
„Niniejszym akceptujemy przysyłanie, przez Dostawcę faktur VAT w formie elektronicznej, w związku 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w 
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
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podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami 
faktury będą przesyłane na adres zawarty w zamówieniu. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur 
VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na 
adres:  redakcja@globenergia.pl ”. 
 
3. Reklamacje i zwroty 
Jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna należy się kontaktować ze sklepem Internetowym 
GLOBEnergia dzwoniąc pod numer 12 654 52 12, bądź wysyłając e-mail na 
adres redakcja@globenergia.pl  
 
Sposób zwrotu wadliwego towaru zostanie ustalony przez dział obsługi klienta. Nie przyjmujemy 
przesyłek przesłanych do nas za pobraniem. 
 
Zgodnie z artykułem 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 kupujący na odstąpienie od umowy zawartej na 
odległość (przez Internet) ma 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy, 
zgodnie z art 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z 
wyjątkiem umowy o prenumeratę. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art 38 pkt 13 ustawy z 
dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta 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. 
 
W przypadku pytań lub reklamacji związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podanie jego 
numeru. Numer zamówienia znajdziesz w treści e-maila potwierdzającego jego złożenie. 
 
4. Dane osobowe 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), 

informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Globenergia Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków  
 

2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod adresem e-mail: 
redakcja@globenergia.pl 
 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu do faktury i adresu dostawy, 
adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych do płatności będą przetwarzane w związku ze 
sprzedażą na odległość towarów i usług, w tym prenumeraty czasopisma przez Globenergia Sp. z 
o.o. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:  
• korzystanie z usług sklepu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, 

(w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) 
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• rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c Rozporządzenia 
(w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) 

 
5. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Globenergia Sp. z o.o. następującym 

podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – 
księgowe, firmom kurierskim, firmom zajmującym się realizacją płatności.  
- W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay 
staje się administratorem Państwa danych osobowych, które przekazywane są przez Glogenergię 
Sp. z o.o.  Jest to co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być także 
imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych 
danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl. 
 
 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa tj. przez 5 lat lub do 
czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 
 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.   

 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

 

9. W przypadku, gdy Pan / Pani uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia 
wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

10. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania 

 

11. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi 
realizację umów na świadczenie usług przez Globenergia Sp. z o.o., podobnie jak brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. GLOBENERGIA Sp. z o.o. wydawca GLOBEnergia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie 
przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany 
przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na 
komputerze używanym przez Klienta. 
 
5.2. GLOBENERGIA Sp. z o.o. wydawca GLOBEnergia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na 
stronie http://sklep.globenergia.pl 
 
5.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle 

http://sklep.globenergia.pl/
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wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 
siedziby GLOBENERGIA Sp. z o.o. 
 

 


