REGULAMIN strony OPTA-FRAMES.COM
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu

§1 Zasady i warunki ogólne.
1. Celem niniejszego regulaminu jest ustanowienie sprawiedliwych i rozsądnych standardów
współpracy OPTA-FRAMES.COM i jej klientów, zgodnej z kodeksem praktyk biznesowych.
2. Platforma OPTA-FRAMES.COM prowadzona jest przez firmę OPTA Sp.z o.o z siedzibą przy
ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej, NIP 5472150583
3. OPTA-FRAMES.COM zastrzega sobie prawo do zmieniania treści niniejszego regulaminu.
4. Klientem uprawnionym do korzystania z platformy OPTA-FRAMES.COM są wyłącznie Salony
Optyczne, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
5. Klient uzyskuje prawo do korzystania ze sklepu OPTA-FRAMES.COM po uprzedniej rejestracji na
stronie internetowej OPTA-FRAMES.COM potwierdzonej otrzymanym loginem oraz hasłem.
6. Logowanie się klienta do OPTA-FRAMES.COM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. Poprzez logowanie do sklepu OPTA-FRAMES.COM Klient automatycznie wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych, newsletterów itp. z zachowaniem możliwości
wykreślenia się z bazy adresów.
8. OPTA-FRAMES.COM nie gwarantuje, że kolory produktów, opisy są dokładne, kompletne
i wolne od błędów.
9. W przypadku identyfikacji błędu OPTA-FRAMES.COM podejmie wszelkie i niezbędne kroki do
usunięcia nieścisłości.
10. Klient po zarejestrowaniu się na stronie OPTA-FRAMES.COM może uzyskać dostęp do
następujących informacji:
- przedstawienie programów współpracy z Salonami Optycznymi tj.: Stylowa Siódemka,
Stylehunters,
- Centrum Szkoleń,
- opis kolekcji,
- BLOG,
- kontakt i przedstawiciele.
11. Firma OPTA poprzez stronę OPTA-FRAMES.COM nie prowadzi sprzedaży internetowej.

§2 Polityka prywatności
1. OPTA-FRAMES.COM będzie dążyć do zapewnienia wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
swoich klientów. Proszę zapoznać się z polityką prywatności OPTA-FRAMES.COM w sprawie
gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania informacji osobistych dostępnych w zakładce
„Polityka Prywatności”.

§3 Odpowiedzialność
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141,
poz. 1176 ze zm.);
2. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie jest Sąd
powszechny rzeczowo właściwy w Bielsku-Białej.

