
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl  

 
  

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. 

  

Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: „Sklep 
Internetowy tajgun.pl”) jest platformą prowadzoną przez: 
TAJGUN Joanna i Piotr Lisewscy spółka jawna 
80-435 Gdańsk 
ul. Biała 1E, 

NIP: 957-06-15-424, 
Regon: 191394580 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000154951 (dalej: "Spółka"). 

Sklep Internetowy tajgun.pl to miejsce gdzie szybko i bezpiecznie dokonasz zakupu art. 
sportowych, obronnych, turystycznych i wielu innych po atrakcyjnych cenach. 
Dokładamy wszelkich starań, aby na każdym etapie złożenie zamówienia było proste i nie 
sprawiało problemów.  
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt: 
 
Tel.: 58 344 63 35 
Fax: 58 344 08 47 
E-mail: tajgun@tajgun.pl 
 
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. 

  
Słowniczek: 
 
  
  •  Magazyn – magazyn zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Biała 1E, w którym następuje 
kompletowanie zamówień Klientów. 
 
 •  Salon Tajgun – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez „Tajgun” Spółka jawna z 
siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Białej 1E, 84-435 Gdańsk (dalej: „Tajgun”). 
 
 •  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego tajgun.pl, umożliwiająca Klientowi 
wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia 
takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, 
sposób płatności. 



 
  
•  Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym tajgun.pl, na której przedstawione są 
informacje na temat produktu. 

  
•  Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący 
przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub 
kartą kredytową.   
 
 § 1. Warunki realizacji zamówienia    

1.  Klientem Sklepu Internetowego tajgun.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba 
fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

2.  Przedmiotem transakcji są produkty wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowej 
tajgun.pl, opisane na stronie produktowej w chwili składania zamówienia, jako "PRODUKT 
DOSTĘPNY". Spółka dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach Sklepu 
Internetowego tajgun.pl oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że 
niektóre  
z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do 
niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą 
mailową. 

3.  Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia 
cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.tajgun.pl. Klient 
po zarejestrowaniu i zalogowaniu lub bez dokonywania rejestracji na ww. stronie 
internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez 
wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" lub 
"DO KOSZYKA", a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru  
i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. 

4.  W Koszyku Klient wskazuje: 
    (a)  zamawiane produkty; 
    (b)  adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do        
wystawienia faktury;                   
    (c)  sposób dostawy; 
    (d)  sposób płatności, oraz 
    (e)  (opcjonalnie) kod rabatowy. 
 
5.  Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia "DO KOSZYKA", "PRZEJDŹ DO 
POTWIERDZENIA". 
Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAMÓW”. Złożenie zamówienia stanowi 
złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących 
przedmiotem zamówienia. 
 
6.  Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail 
potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest 
oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
 



7.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. 
błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Spółka będzie 
upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub 
nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży. 
 
8.  Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego 
złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer 
konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może 
żądać od Spółki jego realizacji. 
 
9.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy 
następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać 
hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w Sklepie Internetowym 
tajgun.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. 
Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sklepu Internetowego tajgun.pl etapów 
zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła. 
 
10.  Na wszystkie zamówione towary Spółka wystawia dowód zakupu (paragon fiskalny lub 
fakturę). 
 
11.  Kupujący upoważnia Spółkę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego. 
 
12.  Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz 
form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii 
produktowych lub liczby zamawianych produktów. 
 
13.  Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz 
form płatności dla Klienta, który: 
     (a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres 
wskazany przez Klienta – nie odbierze  w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu 
zamówienia, co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze; 
     (b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie 
odmówił odbioru przesyłki kurierskiej; 
     (c) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich. 
 
Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu 
przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry (przelewem lub kartą płatniczą) i 
odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia. 
 
14.  W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości 
realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców 
Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka 
poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta 
adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. 
 
15.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może 
zaproponować Klientowi: 
     (a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka 
będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
     (b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym 



terminie (w przypadku wyboru tej  opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w 
części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym 
zakresie); albo 
     (c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej 
części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w 
przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na  
          zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient 
nie będzie ponosił dodatkowych  
          kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
 
16.  Spółka ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności 
towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu 
pieniędzy Kupującemu. 
 
17.  Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy: 
      (a)  loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym tajgun.pl. Spółka nie ponosi 
odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta 
Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta; 
      (b)  Spółka i Salon Tajgun nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia 
osobom,  które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Tajgun. 
 
18.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu 
zamówienia. 

 § 2. Ceny produktów   
 
 1.  Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego tajgun.pl i 
sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu. 
 
2.  Ceny na stronie Sklepu Internetowego tajgun.pl zamieszczone przy produkcie: 
     (a)  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
     (b)  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; 
     (c)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych. 
 
3.  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego 
tajgun.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
 
4.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po 
dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy 
płatności. 
 
5.  Promocje w Sklepie Internetowym tajgun.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej 
promocji nie stanowi inaczej.    
 
§ 3. Modyfikacja zamówienia  
 
  1.  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę 
wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji 
z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie 



dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli 
zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia 
otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały 
szczegółowo opisane w § 9 poniżej. 
 
2.  Zmian można dokonywać kontaktując się z obsługą Sklepu Internetowego tajgun.pl.   
 
 § 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia   
 
  1.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty 
można dokonać: 
     (a)  gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych 
akceptowanych w danym momencie przez Spółkę; 
     (b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 
firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po 
zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego 
tajgun.pl; 
     (c) przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności 
elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku nadanie 
przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy 
tajgun.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący 
płatności. 

2.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, 
zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów 
płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Nadanie 
przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia 
przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 

3.  Klient nie ma możliwości zapłacić za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia 
przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem produktu lub/i miejscem 
odbioru zamówienia. 
 
4.  Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno z przelewu bankowego 
lub karty kredytowej. 
 
5.  Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego 
tajgun.pl. 
 
6.  Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie, którego Klient może skorzystać z 
oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym 
oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość 
produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod rabatowy nie będzie mniejsza niż 0,02 
złote. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę ważności. 

   § 5. Czas realizacji zamówień   
 
 1.  Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników: 
     (a)  przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia 
środków na konto, 



     (b)  jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu 
wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni 
wolnych, 
     (c)  jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 21 
godzin. 
 
2.  Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty 
Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.   
 
 § 6. Warunki reklamacji    
 
  1.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym tajgun.pl są fabrycznie nowe, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 
2.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym tajgun.pl w 
przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń 
mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru ze złożonym 
zamówieniem. 
 
3.  Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez 
Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem 
reklamacji. 

4.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Tajgun J. i P. Lisewscy 
sp.j., ul. Biała 1E, 80-435 Gdańsk za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). 
W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. W 
przypadku dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem, 
zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej. 

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony 
na inny, pełnowartościowy, a przy braku towaru podlegającego wymianie Klient otrzyma 
zwrot należności za reklamowany towar wraz z koniecznymi kosztami związanymi z jego 
odesłaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

6.  Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go 
o sposobie dalszego postępowania.. 

7.  Spółka nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 
8.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch 
miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Spółkę. 

   § 7. Warunki gwarancji   
 
  1.  Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną 
przez producenta, importera lub sprzedawcę, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo 
warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa 
(wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu. 



 
2.  W przypadku produktu, na który producent, importer lub dystrybutor udzielił gwarancji, 
Klient może reklamować produkt posiadający wady 
    (a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient 
reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka 
jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient  według swego wyboru może 
zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki; 
    (b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z 
niezgodnością produktu z jego opisem.  
 
  § 8. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy   
 
 1.  Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały 
jeszcze wysłane, kontaktując się z obsługą Sklepu Internetowego tajgun.pl. 
 
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym tajgun.pl w 
zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub 
zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania 
zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym tajgun.pl produkt. 
 
3.  Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, 
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty 
otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie na piśmie  
o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie 
niepogorszonym. 
 
Pobierz formularz tutaj 
 
4.  Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości 
lub części: 
     (a) w Salonie Tajgun – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 10 (dziesięciu) dni od 
odbioru zamówienia z Salonu Tajgun; 
     (b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane 
produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: Tajgun J. i P. Lisewscy Sp. j., 
ul. Biała 1E; 80-435 Gdańsk. 
 
5.  Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej 
wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku 
bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten 
rachunek bankowy w polskich złotych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.   
 
 § 9. Zwrot należności Klientom    
 
  1.  Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
    (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją; 
    (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za 
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 
    (c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w 
Salonie Tajgun i było uprzednio opłacone z góry; 



    (d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany 
na nowy. 
 
2.  Sposób zwrotu pieniędzy jest zależny od formy, za pomocą, której Klient dokonał zapłaty 
z góry za zamówienie: 
    (a)  w przypadku płatności kartą kredytową zwrot należności nastąpi na rachunek 
powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta; 
    (b)  w przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata), 
zwrot należności nastąpi na konto Klienta. 
 
3.   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie zwrotu wpłaconej kwoty,  jeżeli jest 
ono wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego 
numeru rachunku bankowego. 
 
4.  W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji 
zamówienia nastąpią w Salonie Tajgun, a zamówienie: 
     (a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Tajgun lub na 
życzenie Klienta, należność będzie przesłana na wskazane przez Klienta konto; 
     (b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w 
niniejszym paragrafie w ust.1 i 2. 
 
5.  Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał 
on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub 
płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku 
bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz 
Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2  
 
  § 10. Dane osobowe    
 
  1.  Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie 
jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani 
wykorzystywane w żadnym innym celu. 

2.  Rejestracja w Sklepie Internetowym tajgun.pl jest nieobowiązkowa i nie jest wymagana do 
złożenia zamówienia. 

3.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego tajgun.pl są 
przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym 
podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient Sklepu 
Internetowego tajgun.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania 
zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 
 
4.  Aby zrealizować zamówienie na produkty dostępne w naszej ofercie należy wypełnić 
formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, 
kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Dane 



użytkowników zamawiających są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i 
celów księgowych (np. wystawienie faktury). Informacje te nie są udostępniane osobom 
trzecim.   

 § 11. Postanowienia końcowe   

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego tajgun.pl nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. 
 
2.  Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na 
przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych zawartych w 
zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). 
 
3.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 
2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 
2000 r. poz. 271). Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym tajgun.pl oznacza 
akceptację postanowień tego regulaminu. 
 
4.  Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego tajgun.pl 
używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie 
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 
5.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2012. 
 
6.  Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie 
krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Tajgun.pl zmienionego 
regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian 
regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 


