
REGULAMIN „FABRYKA RĘKODZIEŁ” 

 

 
§1 Definicje 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

● Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach 

przetwarzania danych. 
● Rękodzielnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (działalność 

nierejstrowana), która wykonuje jednorazowo (okazjonalnie)  produkt rękodzielniczy 

zaprojektowany i wytworzony przez siebie. Sprzedaje go we własnym imieniu i na własny 

rachunek. 
● Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny na stronie Gminnego Centrum Kultury               

w Cewicach w zakładce „Fabryka Rękodzieł”, stanowiący własność rękodzielnika, wytworzony 

przez rękodzielnika i promowany za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 
● Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.gck.cewice.pl w zakładce 

Fabryka Rękodzieł – informacje ogólne 
● Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez klienta, zmierzające bezpośrednio do 

zawarcia umowy z rękodzielnikiem. 
● Klient – każdy podmiot, który dokonuje zamówienia. 
● Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od rękodzielnika w związku                            

z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego produktu. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminne Centrum Kultury w Cewicach z siedzibą przy         

ulicy J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice. 

2. Celem przedsięwzięcia jest promowanie wyrobów rękodzieła artystycznego i ludowego, 

mieszkańców gminy Cewice. 

3. Zawartość zakładki „Fabryka Rękodzieł’ na stronie www.gck.cewice.pl, promującej wyroby 

rękodzielnicze tworzą, w szczególności, informacje o produktach, rękodzielnikach oraz zdjęcia 

promujące produkty.           

4. Informacje o produktach pochodzą bezpośrednio rękodzielników. 

5. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych. 

6. Każdy producent rękodzieła może zawrzeć z Gminnego Centrum Kultury w Cewicach umowę 

sprzedaży komisowej własnych produktów. 

7.W przypadku zawarcia umowy komisowej Gminne Centrum Kultury nakłada na producenta 

marżę w wysokości 1% , płatną przelewem, po dokonaniu transakcji na konto Gminnego Centrum 

Kultury w Cewicach. 

8.Producent może prowadzić sprzedaż rękodzieła bez zawierania umowy komisowej z Gminnym 

Centrum Kultury w Cewicach, wówczas transakcja zawierana jest między rękodzielnikiem,                       

a klientem.   

§3 Złożenie i realizacja zamówienia 

1. Klient składa zamówienie telefonicznie pod nr telefonu 59 8 611 490, mailowo 

gck.cewice@wp.pl lub bezpośrednio kontaktuje się z rękodzielnikiem (dane kontaktowe dostępne 

są w zakładce „Fabryka Rękodzieł” na stronie www.gck.cewice@wp.pl ).  

2. Przy składaniu zamówienia należy podać  numer seryjny wybranego produktu. 

3.  Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z rękodzielnikiem. 

4. Rękodzielnik zastrzega sobie, iż ze względu na nieprzewidziane sytuacje, czas realizacji 

zamówienia może ulec wydłużeniu. 
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5. Klient może odebrać towar osobiście, w siedzibie GCK w Cewicach od poniedziałku do piątku 

od 8:00 do 16:00 lub bezpośrednio od rękodzielnika (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

odbioru). 

6. Klient może zamówić produkt z dostawą, wówczas do ceny produktu doliczony zostanie koszt 

przesyłki. 

7. Koszt wysyłki produktu, zależy od wyboru metody dostawy przez klienta. 

8. Za złożone zamówienie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy rękodzielnika lub 

gotówkowo przy odbiorze zamówionego produktu. 

9. Rękodzielnik jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.  

10. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy rękodzielnikiem, a klientem jest tożsame ze złożeniem 

zamówienia. 

 

§4 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może                  w 

terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,                       z 

wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. 

2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest 

rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca 

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

§5 Reklamacja z tytułu rękojmi 

 

1. Rękodzielnik jest odpowiedzialny względem klienta za wady fizyczne zakupionego towaru 

(rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach             

art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] KC. 

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.  

3. Rękodzielnik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy klientowi. 

4. Rękodzielnik w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi.  

5. Korzystając z rękojmi klient 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 

6. Rękodzielnik prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi zgodnie z danymi 

wskazanymi przy zakupionym produkcie, w zakładce „Fabryka Rękodzieł”. 

7.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego 

towaru do rękodzielnika, klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku 

klienta na koszt rękodzielnika. 

 

 



§ 10 DANE OSOBOWE 

 

1. Administrator danych osobowych jest: 

a) Gminne Centrum Kultury w Cewicach, reprezentowane przez Karola Płotkę, z siedzibą przy 

ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice, NIP 841-14-78-368,  

b) Rękodzielnik (dane kontaktowe na stronie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, zakładka 

„Fabryka Rękodzieł”), 

3. Celem przetwarzania danych klienta przez rękodzielnika/ Gminne Centrum Kultury                          

w Cewicach jest realizacja złożonego zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w 

tym przypadku jest: 

 - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie klienta, zmierzające do jej zawarcia 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 - prawnie uzasadniony interes rękodzielnika/ Gminnego Centrum Kultury  w Cewicach, 

polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy 

sprzedaży. 

5. Dane klienta podane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane do momentu,                       

w którym ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez klienta lub rękodzielnika/ Gminne 

Centrum Kultury w Cewicach, związanych z umową sprzedaży produktu. 

6. Klientowi przysługuje prawo żądania: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- usunięcia, 

- ograniczenia przetwarzania, 

- żądania przeniesienia danych do innego administratora,  

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7.W przypadku gdy klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


