1. Definicje
1.1. Operator - Firma 79th Element sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 52-529 Wrocław, przy
plac Wolności 7/103, KRS 0000465366, REGON 022155599, NIP 8952022042, numer telefonu:
+48 570 797 979, adres e-mail:

.

1.2. Klient- może być każdy podmiot, który zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, może w sposób dla siebie wiążący zawrzeć umowę sprzedaży towarów. W szczególności
Klientem może być osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), przedsiębiorca, bez względu na formę
prawną prowadzonej działalności gospodarczej oraz inny podmiot (np. fundacja,
stowarzyszenie).
1.3. Sklep - serwis internetowy, działający pod adresem staragotowka.pl, służący do skupu
Towarów za pomocą sieci Internet.
1.4. Towar - przedmiot oferowany do skupu przez Klienta.
1.5. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z
Regulaminu.
1.6 Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
1.7 Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający
nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) został sporządzony w celu umożliwienia skupu
Towarów przy wykorzystaniu serwisu internetowego zamieszczonego na stronach internetowych
pod adresem: staragorowka.pl
2.1.2 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
2.1.3 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
2.2 Sklep internetowy, działający pod adresem staragotowka.pl prowadzony jest przez Firmę
79th Element sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 52-529 Wrocław, przy plac Wolności 7/103,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000465366, REGON 022155599, NIP
8952022042, o kapitale zakładowym 100 000 zł wpłaconym w całości. Spółka reprezentowana
jest przez prezesa Adam Słomskiego, numer telefonu: +48 570 797 979, adres e-mail:
.

2.2.1.Klient może porozumiewać się z Operatorem:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny spółki, tj. Wrocław, plac Wolności 7/103.
b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 570 797 979
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail:
2.3. Operator prowadzi skup wycofanych, zdemonetyzowanych środków płatniczych w postaci
banknotów i monet. Operator nie prowadzi działalności kantorowej polegającej na skupie i
sprzedaży walut będących nadal prawnymi środkami płatniczymi.
2.4. Operator prowadzi skup Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.6. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie może naruszać praw innych Klientów.
2.7. Operator przestrzega kodeksu dobrych praktyk, tj. zbioru zasad postępowania, a w
szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich
przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Przepisy
dotyczące kodeksu dobrych praktyk zawiera ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.2.9
2.8 W zakresie dokonywanej przy wykorzystaniu Sklepu sprzedaży zastosowanie mają wszystkie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
późniejszymi zmianami),
a w stosunku do Klientów będących konsumentami również:
b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827),
2.9 Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez
Użytkownika następującej przeglądarki internetowej:
a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
c) Google Chrome
d) włączoną obsługą JavaScript
e) włączoną obsługę plików Cookies
3. Zasady dokonywania transakcji skupu Towaru.
3.1. Wystawienie Towarów skupowanych przez Operatora na stronach internetowych Sklepu
stanowi, zgodnie z postanowieniami art. 71 ustawy Kodeks Cywilny, zaproszenie do składania
wyceny przez Operatora.
3.2. Klient dostarcza Operatorowi Towar do wyceny w następujący sposób:
a) osobiście do biura mieszczącego się we Wrocławiu, plac Wolności 7/103, w dni robocze w
godzinch 9-17

b) osobiście do biura mieszczącego się w Warszawie, ul Żurawia 47, po wcześniejszym ustaleniu
dnia i godziny
c) listownie lub kurierem, na adres we Wrocławiu, plac Wolności 7/103, na swój koszt i własne
ryzyko
d) poprzez serwis https://szybkiezwroty.pl/79thElement
e) poprzez zamówienie kuriera UPS w serwisie https://staragotowka.pl
3.3. W przypadku transakcji na kwotę niższą niż 1000 zł koszt dostawy Towaru do Operatora,
ujęty w pkt 3.2.d oraz 3.2.e wynosi 20 zł i jest potrącany od ceny Towaru. W przypadku
transakcji na kwotę wyższą niż 1000 zł koszt ten pokrywa Operator.
3.4. Wraz z Towarem Klient dostarcza formularz, w którym podaje swoje dane osobowe, numer
konta bankowego, wyszczególnia przekazywany Towar, a także dokonuje akceptacji niniejszego
regulaminu, upoważnia do przetwarzania danych osobowych i oświadcza, że jest pełnoletni i
Towar jest jego własnością, nie obciążony wadami prawnymi.
3.5. Po otrzymaniu towaru klient niezwłocznie informowany jest o kwocie jaką Operator skłonny
jest wypłacić Klientowi. W przypadku akceptacji Klienta Operator niezwłocznie dokonuje
wypłaty, gotówką (w przypadku transakcji osobistej) lub przelewem na konto bankowe wskazane
przez Klienta.
3.6. Ubezpieczenie przesyłki regulowane jest przepisami firm świadczących usługi kurierskie i
nie przekracza 50 000 zł w przypadku UPS i 20 000 zł w przypadku Inpost.
3.7. Operator nie prowadzi skupu z zapłatą za zaliczeniem pocztowym lub za pobraniem.

4. Odstąpienie od umowy przez Operatora.
4.1. Operator może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a) Gdy Operator uzna, że Klient naruszył zasady określane przez ustawę " O przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".
b) Gdy Operator uzna, że Towar został zdobyty nielegalnie, skradziony, pochodzi z przestępstwa,
jest dysponowany nie przez prawnego posiadacza.
c) Gdy Operator uzna, że Towar jest sfałszowany lub przerobiony.
5. Reklamacja
5.1 Reklamacje mogą być składane
a) pisemnie na adres :, tj. Wrocław, plac Wolności 7/103.
b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 570 797 979
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
5.2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji,
d. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności dotyczące
rodzaju i daty wystąpienia niezgodności,
e. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację .
5.3. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Operator.
5.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Operatora
przesyłki z reklamowaną transakcją. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji
pisemnie w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
5.6. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają
praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Polityka plików cookies.
6.1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004
nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.
6.2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b)
analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego),
marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów.
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
6.4.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
6.5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.6. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
6.7 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
6.8 Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Sklepu.
7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma 79th Element sp. z o. o. z siedzibą
we Wrocławiu, 52-529 Wrocław, przy plac Wolności 7/103, KRS 0000465366, REGON
022155599, NIP 8952022042, numer telefonu: +48 570 797 979, adres e-mail:
.
7.2. Cele i czas przetwarzania
7.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania
umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego
zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
7.3. Odbiorcy danych
7.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem reealizacji niniejszej
umowy
b) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
7.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
7.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do
zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane
wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.
7.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób
miałoby to istotnie wpływać klienta.

8. Usuwanie danych osobowych
8.1. Klient w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z systemów
informatycznych Operatora.
8.2. Operator cyklicznie prowadzi procedurę anonimizacji danych osobowych w swoim systemie
informatycznym, polegających na usuwaniu z systemu danych dotyczących zamówień starszych
niż miesiąc.
8.3. Operator cyklicznie prowadzi procedurę usuwania kont nieaktywnych przez dłużej niż pół
roku.
8.4. Operator nie posiada możliwości technicznych do odtworzenia usuniętych danych
osobowych i historii transakcji. Archiwizowanie danych dotyczących transakcji leży w gestii
Klienta.

9. Przepisy końcowe
9.1. Właścicielem Sklepu jest Operator. Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych
w witrynie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Operatora.
9.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Operatorem jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez
właściwe polskie sądy powszechne.
9.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
9.4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem staragotowka.pl

