Regulamin sprzedaży bluz oraz innych produktów
z logotypem WPiA UW | edycja listopad 2018
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy Regulamin określa zasady kierujące procesem sprzedaży bluz, koszulek, czapek i
toreb z logotypem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dalej zwanych
“Artykułami”, w roku akademickim 2018/2019.
§2. Dystrybutorem Artykułów jest The Hoodie Nation Filip Winiarczyk. Dystrybutor ustala ceny
poszczególnych produktów.
§3. W składaniu zamówień na Artykuły pośredniczy Samorząd Studentów Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dalej zwany „Samorządem”. Samorząd nie pobiera z
tego tytułu żadnych korzyści.

Rozdział II. Zakup
§4. Przez zakup rozumie się złożenie zamówienia na co najmniej jeden z produktów oraz opłacenie
go we wskazanym terminie.
§5. 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu internetowego formularza, zawierającego imię i
nazwisko, numer albumu albo dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj i
rozmiar wybranego produktu lub produktów.
2. Zamówienie może zostaćzłożone do 30 listopada 2018 r.
§6. 1. Zamówienie może zostać opłacone podczas dyżurów, zorganizowanych przez Samorząd w
dniach 
20 – 23 listopada oraz 26 - 30 listopada 2018 r. w holu na parterze budynku Collegium
Iuridicum II.
2. Zamówienie może zostać także opłacone podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego
Samorządu w dniach 23 – 25 listopada.
3. Zamówienia nieopłacone do 30 listopada zostaną anulowane.
§7. Zamówienie może zostać opłacone jedynie gotówką.
§8. Samorząd przekazuje zamówienia oraz zebrane środki Dystrybutorowi, który realizuje
zamówienia.

§9. Podczas dyżurów wspomnianych w §6. 1. do dnia 25 listopada 2018 r. możliwe będzie
dokonanie przymiarki Bluz w rozmiarach i rodzajach dostępnych do zakupu.

Rozdział III. Odbiór
§10. Zrealizowane zamówienia Dystrybutor przekaże Samorządowi.
§11. Gdy tylko Samorząd otrzyma zrealizowane zamówienia, wyznaczy terminy i miejsce dyżurów,
podczas których możliwy będzie odbiór Bluz.
§12. Zamawiający zostanie poinformowany o możliwości odbioru Artykułów wiadomością SMS
oraz e-mail.
§13. 1. Odbiór Bluz będzie możliwy jedynie w wyznaczonych terminach. W uzasadnionym
przypadku braku możliwości odbioru zamówienia w wyznaczonych terminach, zamawiający jest
zobowiązany do uprzedniego poinformowania Samorządu w celu wyznaczenia indywidualnego
terminu.
2. Indywidualny termin zostanie wyznaczony nie później niż miesiąc od otrzymania przez
zamawiających informacji o możliwości odbioru Artykułów.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§14. 1. Samorząd nie odpowiada za wszelkie wady zakupionych produktów.
2. W szczególności Samorząd nie odpowiada za nieodpowiednio dobrany rozmiar produktu.
§15. Po opłaceniu zamówienia nie jest możliwa rezygnacja z niego i zwrot wpłaconych środków.
§16. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie realizacji
zamówienia zgodnie z RODO1.
§17. Dokonanie zakupu poczytuje się za akceptację postanowień Regulaminu.

1 

Rozporządzenie 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)

